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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สำำ�หรัับงวดปีสำ้�นสำุดวันที่่� 31 ธัันว�คม

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2561 2562 2563

ข้อมูลจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)

ยอดข�ยสำุที่ธั้และรั�ยได้บรั้ก�รั  508,212  550,901  525,884 

รั�ยได้รัวม  527,174  571,110  546,590 

กำ�ไรัสำุที่ธั้  20,930  22,343  16,102 

เง้นสำดสำุที่ธั้ได้ม�จ�กก้จกรัรัมดำ�เน้นง�น  41,227  40,477  39,148 

สำ้นที่รััพย์รัวม  373,742  375,617  523,354 

หน่้สำ้นรัวม  273,923  267,250  411,759 

สำ่วนของผู้ถือหุ้นรัวม  99,819  108,368  111,595 

ข้อมูลผู้ถือหุ้น (บาท)

มูลค่�ต�มบัญช่ต่อหุ้น  11.11  12.06  12.42 

กำ�ไรัสำุที่ธั้ต่อหุ้น  2.22  2.38  1.68 

ปันผลต่อหุ้น  1.20  1.25  0.90**

อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)

อัตรั�กำ�ไรัขั้นต้น 22.3 22.7 21.9

อัตรั�กำ�ไรัจ�กก�รัดำ�เน้นง�น 6.1 5.9 5.1

อัตรั�กำ�ไรัสำุที่ธั้ 4.0 3.9 2.9

อัตรั�สำ่วนหน่้สำ้นสำุที่ธั้ต่อสำ่วนผู้ถือหุ้นต�มน้ย�ม 
ข้อกำ�หนดสำ้ที่ธั้ (เที่่�)*

1.04 0.94 1.62

อัตรั�สำ่วนหน่้สำ้นสำุที่ธั้ต่อ EBITDA (เที่่�)  2.76  2.56  4.16 

อัตรั�ผลตอบแที่นต่อสำ้นที่รััพย์รัวม 5.7 6.0 3.6

* บรั้ษััที่ฯ ม่ข้อกำ�หนดสำ้ที่ธั้ต�มภ�รัะหน้�ที่่�ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่่�งต้องดำ�รังไว้ซึ่่�งอัตรั�สำ่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) โดยคำ�นวณต�มข้อมูล 

ในงบก�รัเง้นรัวมปรัะจำ�งวดบัญช่สำ้�นสำุด ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม ของแต่ละงวดบัญช่ได้ตรัวจสำอบแล้ว

** เง้นปันผลจ่�ยสำำ�หรัับปี 2563 จะได้เสำนอต่อที่่�ปรัะชุมสำ�มัญผู้ถือหุ้น เพื�ออนุมัต้ในวันที่่� 23 เมษั�ยน 2564
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รายได้และผลการดำาเนินงาน
จำ�แนกต�มสำ่วนธัุรัก้จ*

* รั�ยได้และกำ�ไรัก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษั่เง้นได้ ก่อนหักรั�ยก�รัรัะหว่�งกัน

สัดส่วนรายได้

ร้อยละ  63
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 
และธุรกิจอื่นๆ

ปี 2563

546,590 ล้านบาท

ปี 2563

16,102 ล้านบาท

ร้อยละ  70
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 
และธุรกิจอื่นๆ

ร้อยละ  37
ธุรกิจค้าส่งแบบ

ชำาระเงินสด
และบริการตนเอง

ร้อยละ  30
ธุรกิจค้าส่งแบบ

ชำาระเงินสด
และบริการตนเอง

สัดส่วนกำาไร 
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

รายได้รวม กำาไรสุทธิ

 2559 2560 2561 2562 2563  2559 2560 2561 2562 2563



ร�วมสร้างสรรค์ 
สิ�งใหุ้ม�ๆ	ใหุ้้สังคม

ซ่ีพี	ออลล์	พร้อมเคียงข้างคนไทยทุกสถืานการณ์	
เราปรับและเปลี�ยนบริการความสะดวกร้ปแบบใหุ้ม�ใกล้ๆ	คุณ	 
ทั�งออฟไลน์และออนไลน์	สร้างโอกาสขับเคลื�อนเศรษฐกิจไทย 

ได้ทุกที�	ทุกเวลา





แบ�งปันโอกาส 
เพ่�อชำีวิต่ที�ดีกว�า

ซ่ีพี	ออลล์	ขับเคลื�อนองค์กรด้วยนวัต่กรรม	กล้าคิด	กล้าต่�าง	
ร�วมแบ�งปันความร้้และเทคโนโลยีเพ่�อเพิ�มม้ลค�าธุุรกิจ	

พัฒนาชำีวิต่วิถืีใหุ้ม�ที�มีคุณภาพ	พร้อมสนับสนุนการเบ�งบาน
ของนวัต่กรรมเพ่�อเศรษฐกิจและสังคม





ใหุ้้ทุกคน 
เต่ิบโต่ไปด้วยกัน

ซ่ีพี	ออลล์	ใส�ใจการเต่ิบโต่อย�างยั�งยืน
รักษ์สิ�งแวดล้อม	สร้างโอกาสความเท�าเทียม	สร้างสังคมที�เข้มแข็ง	

ส้�การเป็นองค์กรธุรรมาภิบาลและต่�อต่้านคอร์รัปชำัน
เพ่�อความสุขและรอยยิ�มของผ้้มีส�วนได้ส�วนเสีย
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

นายสุภกิต เจีียรวนนท์์
ประธานกรรมการ

บริษััท ซีีพีี ออลล์ จำำากัด (มหาชน)

นายก่อศัักดิ์ิ� ไชยรัศัมีีศัักดิ์ิ�
ประธานกรรมการบริหาร

บริษััท ซีีพีี ออลล์ จำำากัด (มหาชน)



11แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ปี 2563 นบัได้ว่�เป็นปีที่่�โลกเผช้ญหน�้กับคว�มที่�้ที่�ยคร้ัังสำำ�คญั

อ่กครัั้งหน่�ง ด้วยว้กฤตก�รัณ์ก�รัแพรั่รัะบ�ดของไวรััสำโคว้ด-19 ที่่�ได้

สำร้ั�งผลกรัะที่บม�กม�ยต่อท้ัี่งเศรัษัฐก้จ สัำงคม และส้ำ�งแวดล้อมทัี่�วโลก  

สำง่ผลใหม่้ผู้ต้ดเช้ือและผู้เส่ำยช่ว้ตจำ�นวนม�ก รััฐบ�ลได้ออกหล�กหล�ย

ม�ตรัก�รัในก�รัควบคุมก�รัแพรั่รัะบ�ด หน่�งในม�ตรัก�รัสำำ�คัญคือ 

ก�รักำ�หนดรัะยะห่�งรัะหว่�งกัน ท่ี่�สำร้ั�งคว�มเปล่�ยนแปลงที่�งสัำงคมและ 

นำ�ไปสำู่คว�มปกต้ใหม่ (New Normal) ที่ั้งในสำังคมไที่ยและสำังคมโลก

สำำ�หรัับ บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) คว�มคล่องตัวและก�รั

ปรัับตวัเพื�อฝ่่�ว้กฤตเป็นส้ำ�งสำำ�คญัในก�รัรัับมือกับสำถ�นก�รัณ์เศรัษัฐกจ้

ที่่�ผันผวน ที่ำ�ให้บร้ัษััที่ฯ สำ�ม�รัถบร้ัห�รัจัดก�รัคว�มเส่ำ�ยงและสำรั้�ง

คว�มต่อเนื�องในก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จเพื�อ “ให้บร้ัก�รัคว�มสำะดวกกับทีุ่ก

ชมุชน” ต�มว้สัำยที่ศันท์ี่่�กำ�หนดไว้ อก่ที่ัง้ที่ำ�ให้บร้ัษัทัี่ฯ ขบัเคลื�อนองคก์รั

ได้อย่�งรัวดเร็ัวและสำ�ม�รัถสำร้ั�งโอก�สำในภ�วะว้กฤตเพื�อตอบโจที่ย์

สำงัคมที่่�เปล่�ยนแปลงอันเนื�องม�จ�กก�รัแพรัร่ัะบ�ดของไวรััสำโคว้ด-19 

ไดอ้ย�่งที่นัที่ว่งที่ ่ในชว่งปีที่่�ผ�่นม�จนถง่ปัจจบุนั บร้ัษัทัี่ฯ ไดเ้ฝ่�้ต้ดต�ม

สำถ�นก�รัณ์ก�รัแพรั่รัะบ�ดของไวรััสำโคว้ด-19 อย่�งใกล้ช้ด เพื�อ

ปรัะเม้นผลกรัะที่บที่่�ม่ต่อธัุรัก้จตลอดที่ั้งห่วงโซึ่่อุปที่�นรั่วมกับผู้ม่ 

สำ่วนรั่วมทีุ่กภ�คส่ำวน บร้ัษััที่ฯ ได้ปรัับและพัฒน�กลยุที่ธ์ัที่�งธุัรัก้จให้

สำอดคล้องกับสำถ�นก�รัณ์ ตลอดจนได้ใหค้ว�มชว่ยเหลอืต่อสัำงคมชมุชน

อย่�งต่อเนื�องต้ังแต่ช่วงต้นของว้กฤตก�รัณ์จนถ่งปัจจุบัน ภ�ยใต้

ปณ้ธั�น “รัว่มสำร้ั�งสำรัรัค์แบง่ปันโอก�สำใหท้ี่กุคน” บร้ัษัทัี่ฯ ตรัะหนกัถง่

ศกัยภ�พและคว�มสำำ�คญัและของบคุล�กรัของเรั�เสำมอม� ในที่กุว้กฤต

พนักง�นของเรั�ทีุ่่มเที่และเป็นกำ�ลังสำำ�คัญในก�รับร้ัห�รัจัดก�รัว้กฤต

ในทีุ่กๆ ครัั้ง เพื�อเป็นก�รัสำรั้�งขวัญและกำ�ลังใจให้กับพนักง�นสำอดรัับ

กับนโยบ�ยของกลุ่มบรั้ษััที่เจรั้ญโภคภัณฑ์์ บรั้ษััที่ฯ ปรัะก�ศนโยบ�ย

ก�รัดูแลพนักง�นถ่งครัอบครััว อ่กที่ั้งแถลงก�รัณ์ก�รัไม่เล้กจ้�ง

พนักง�นและปรัะก�ศรัับสำมัครัพนักง�นที่ั�วปรัะเที่ศเพ้�มข่้นอ่ก 20,000 

อตัรั� เพื�อชว่ยเหลอืผู้ปรัะสำบปัญห�ก�รัว�่งง�นในภ�วะว้กฤตคร้ัังน้่และ

เสำร้ัมที่่มในก�รัส่ำงมอบส้ำนค้�และบร้ัก�รัที่่�ด่ของเรั�ให้กับลูกค้�ถ่งบ้�น 

ในส่ำวนของกลุ่มผู้รัว่มบร้ัห�รัง�นรั�้นเซึ่เวน่อเ่ลฟเว่น รัวมที่ัง้คูค่�้ที่่�เป็น

เกษัตรักรัและชุมชน บร้ัษััที่ฯ ได้ให้ก�รัสำนับสำนุนด้�นก�รัจัดห�แหล่งทุี่น  

ก�รัแก้ปัญห�สำภ�พคล่อง ก�รัส่ำงเสำร้ัมก�รัข�ยส้ำนค้�ของเกษัตรักรั  

เพื�อให้ทีุ่กฝ่่�ยสำ�ม�รัถข้�มผ่�นคว�มที่้�ที่�ยคร้ัังน้่ไปด้วยกันกับ

ครัอบครััวซึ่พ่่ ออลล ์กว่�สำองแสำนคนที่่�พรัอ้มให้บร้ัก�รัคว�มสำะดวกแก่

ลกูค้�ในที่กุชุมชนที่ั�วปรัะเที่ศ โดยคำ�น่งถง่ก�รัปฏิบ้ต้ัง�นต�มม�ตรัก�รั

ที่่�ภ�ครััฐและบรั้ษััที่ฯ กำ�หนดไว้อย่�งเครั่งครััด เพื�อสำรั้�งคว�มเชื�อมั�น

และคว�มปลอดภัยสำูงสำุดให้กับลูกค้�และผู้ม่สำ่วนเก่�ยวข้องทีุ่กๆ ฝ่่�ย

ในท่ี่�มกล�งคว�มเปล่�ยนแปลงอันเนื�องม�จ�กว้กฤตก�รัณ์ บร้ัษััที่ฯ  

ได้ดำ�เน้นก�รัเช้งรัุกโดยปรัับกลยุที่ธั์ก�รับร้ัก�รัรูัปแบบใหม่ให้

สำอดคล้องกับพฤต้กรัรัมผู้บร้ัโภคที่่�เปล่�ยนแปลงไป ภ�ยใต้กลยุที่ธ์ั

ออนไลน์ผลมผสำ�นกับออฟไลน์ (Online to Offline) โดยก�รัพัฒน�

รัะบบเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศและกรัะบวนก�รับร้ัห�รัจัดก�รัช่องที่�ง

ออนไลน์เสำร้ัมจุดแข็งของก�รัม่รั้�นสำ�ข�ที่่�ครัอบคลุมและเข้�ถ่ง 

ทีุ่กชุมชน (Physical Convenience) ได้อย่�งลงตัว ที่ำ�ให้บร้ัษััที่ฯ  

ม่ช่องที่�งก�รัจัดจำ�หน่�ยที่่�ม่ศักยภ�พเพ้�มข้่น อ�ที่้ เซึ่เว่น เดล้เวอร่ั� 

(7-Delivery) และออลล์ ออนไลน์ (All Online) ที่่�พรั้อมให้บร้ัก�รั 

ทัี่�วปรัะเที่ศ ควบคู่ไปกับก�รัขย�ยสำ�ข�ร้ั�นเซึ่เว่นอ่เลฟเว่น เพ้�มข้่นอ่ก  

720 สำ�ข� ต�มแผนง�นที่่�ว�งไว้ ด้วยคว�มตั้งใจที่่�จะรัักษั�สำถ�นภ�พ

ที่�งก�รัเง้นและคว�มแข็งแกรั่งที่�งธัุรัก้จ แม้ว่�ผลกรัะที่บจ�กก�รั 

แพรั่รัะบ�ดของไวรััสำโคว้ด-19 จะเป็นปัจจัยที่่�ที่้�ที่�ยม�ก

ปี 2563 นับได้ว่�เป็นอ่กก้�วสำำ�คัญในด้�นก�รัขย�ยธัุรัก้จไป 

ต่�งปรัะเที่ศของบร้ัษััที่ฯ ด้วยคว�มสำำ�เร็ัจและผลปรัะกอบก�รัท่ี่�ด่ตลอด  

30 ปีที่่�ผ่�นม�ในธุัรัก้จรั้�นสำะดวกซึ่ื้อ สำ่งผลให้บร้ัษััที่ฯ ได้รัับคว�ม 

ไว้ว�งใจจ�กเซึ่เว่นอ่เลฟเว่น อ้งค์ (สำหรััฐอเมร้ัก�) มอบส้ำที่ธ้ัในก�รับร้ัห�รั 

และดำ�เน้นก�รัธุัรักจ้ร้ั�นสำะดวกซึ่ือ้ ภ�ยใต้ชื�อเซึ่เว่นอเ่ลฟเว่นในปรัะเที่ศ

เพื�อนบ้�นรัวม 2 ปรัะเที่ศ ได้แก่ ปรัะเที่ศกัมพูช�และปรัะเที่ศล�ว  

นบัเป็นโอก�สำอนัด่ที่่�บร้ัษัทัี่ฯ จะได้นำ�เสำนอส้ำนค้� บร้ัก�รั และนวัตกรัรัม

ต่�งๆ อย่�งต่อเนื�องในภูม้ภ�คน้่ เพื�อสำร้ั�งสำรัรัค์ปรัะสำบก�รัณ์คว�ม

สำะดวกด้วยสำ้นค้�คุณภ�พและบรั้ก�รัที่่�ด่ให้กับผู้บรั้โภคอย่�งที่ั�วถ่ง 

นอกจ�กน้่ จ�กก�รัที่่�บร้ัษััที่ฯ ได้เข้�ลงทีุ่นในกลุ่มเที่สำโก้เอเช่ยที่่�

ปรัะกอบก้จก�รัในปรัะเที่ศไที่ยและปรัะเที่ศม�เลเซ่ึ่ยในสัำดส่ำวนร้ัอยละ 40 

บรั้ษััที่ฯ ม่คว�มเชื�อมั�นว่�ก�รัลงทีุ่นครัั้งน่้ จะช่วยสำ่งเสำรั้มรัูปแบบธัุรัก้จ

ที่่�ม่อยู่ในปัจจุบันให้แข็งแกรั่งข้่นและนำ�ม�ซึ่่�งผลก�รัดำ�เน้นง�นที่่�ด่ 

ในอน�คต อ่กที่ั้งเป็นก�รัเสำร้ัมสำรั้�งคว�มเข้มแข็งของเครัือข่�ย 

ผู้ปรัะกอบก�รัขน�ดกล�งและเล็ก เกษัตรักรั และชุมชนผู้ผล้ตในทีุ่ก

ปรัะเที่ศที่่�บร้ัษััที่ฯ เข้�ไปปรัะกอบก้จก�รั สำ่งผลให้เศรัษัฐก้จรั�กฐ�น 

และเศรัษัฐก้จของปรัะเที่ศโดยรัวมค่อยๆ ฟ้ื้นตัวและเต้บโตต่อไป  

ยังปรัะโยชน์ให้กับปรัะเที่ศช�ต้ ปรัะช�ชน และบรั้ษััที่ฯ อย่�งยั�งยืน 

บร้ัษัทัี่ฯ ม่คว�มมุ่งมั�นในก�รัดำ�เน้นกจ้ก�รัเพื�ออำ�นวยคว�มสำะดวก

ให้กับชุมชน สำังคม ม่คว�มก้นด่ อยู่ด่ ม่สุำข ด้วยธัรัรัม�ภ้บ�ลเพื�อ

สำร้ั�งสำรัรัคเ์ศรัษัฐกจ้ สำงัคม และส้ำ�งแวดลอ้มอย่�งยั�งยืนม�ตลอด ปัจจบุนั

บร้ัษััที่ฯ ได้รัับก�รัคัดเลือกให้เป็นสำม�ช้กดัชน่คว�มยั�งยืนด�วโจนสำ์ 

(Dow Jones Sustainability Indices) หรัือ DJSI จ�กก�รัปรัะเม้น

ปรัะส้ำที่ธั้ผลก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จต�มแนวที่�งก�รัพัฒน�อย่�งยั�งยืนของ

บร้ัษััที่ช้ันนำ�รัะดับโลกปรัะจำ�ปี 2020 ในกลุ่มอุตสำ�หกรัรัม Food & Staples 

Retailing ที่ั้งในกลุ่ม World Index ต่อเนื�องเป็นปีที่่� 3 (2018–2020) 

และ Emerging Markets Index ต่อเนื�องเป็นปีที่่� 4 (2017–2020)

ในน�มของคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่และคณะกรัรัมก�รับร้ัห�รั  

ขอขอบคุณครัอบครััว ซึ่่พ่ออลล์ กว่�สำองแสำนคน ผู้รั่วมบร้ัห�รัง�น  

เพื�อนคู่ค้� และผู้ม่ส่ำวนรั่วมทีุ่กภ�คส่ำวน ในคว�มต้ังใจปฏ้ิบัต้หน้�ที่่�  

รัว่มมอืรัว่มใจในก�รับร้ัห�รัจดัก�รัคว�มเสำ่�ยงและรัับมอืกบัว้กฤตก�รัณ์

ในคร้ัังน้่อย่�งเต็มที่่� เพื�อนำ�พ�บร้ัษััที่ฯ ให้บรัรัลุเป้�หม�ยที่�งธัุรัก้จ 

สำร้ั�งสำรัรัค์ปรัะโยชน์ต่อปรัะเที่ศช�ต้และสัำงคมอย่�งยั�งยืน ภ�ยใต้

ปณ้ธั�น “รั่วมสำรั้�งสำรัรัค์แบ่งปันโอก�สำให้ทีุ่กคน”
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1 2 3 4

5 6 7 8

1

ศั. (พิิเศัษ) ประสพิสุข บุญเดิ์ช 
ประธานกรรมการกำากับดูแล 
ความยั่ั�งยั่ืนและบรรษััทภิิบาล
และกรรมการอิสระ

4

นายปรีดิ์ี บุญยัง 
กรรมการตรวจำสอบ
และกรรมการอิสระ

5

นางน้ำาผึ้้้ง วงศั์สมีิท์ธิ์ิ� 
กรรมการตรวจำสอบ
และกรรมการอิสระ

6

นายสุภกิต เจีียรวนนท์์ 
ประธานกรรมการ

7

นายก่อศัักดิ์ิ� ไชยรัศัมีีศัักดิ์ิ� 
รองประธานกรรมการ

2

พิล.ต.อ. พิัชรวาท์ วงษ์สุวรรณ 
ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
และสรรหากรรมการ 
กรรมการกำากับดูแลความยั่ั�งยั่ืนและบรรษััทภิิบาล
และกรรมการอิสระ

3

นายผึ้ดิ์ุง เตชะศัรินท์ร์ 
ประธานกรรมการตรวจำสอบ
กรรมการกำากับดูแลความยั่ั�งยั่ืนและบรรษััทภิิบาล 
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
และกรรมการอิสระ

8

นายศัุภชัย เจีียรวนนท์์
รองประธานกรรมการ
และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
และสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
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9 10 11

12 13 14 15

 9

นายอดิ์ิเรก ศัรีประท์ักษ์ 
กรรมการ

12

นายประเสริฐ จีารุพินิช 
กรรมการ

13

นายพิิท์ยา เจีียรวิสิฐกุล
กรรมการ

14

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัท์ธิ์าวรกุล
กรรมการ

15

นายธิ์านินท์ร์ บูรณมีานิต 
กรรมการ

10

นายอำารุง สรรพิสิท์ธิ์ิ�วงศั์ 
กรรมการ 
และกรรมการกำากับดูแลความยั่ั�งยั่ืน 
และบรรษััทภิิบาล

11

นายณรงค์์ เจีียรวนนท์์ 
กรรมการ
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1 2 3 4

5 6 7 98

4

นายอำารุง สรรพิสิท์ธิ์ิ�วงศั์
กรรมการบริหาร

5

นายธิ์านินท์ร์ บูรณมีานิต 
กรรมการบริหาร

6

นายวิเศัษ วิศัิษฏ์์วิญญูู
กรรมการบริหาร

1

นายก่อศัักดิ์ิ� ไชยรัศัมีีศัักดิ์ิ�
ประธานกรรมการบริหาร

2

นายพิิท์ยา เจีียรวิสิฐกุล
รองประธานกรรมการบริหาร

3

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัท์ธิ์าวรกุล
รองประธานกรรมการบริหาร

7

นายท์วีศัักดิ์ิ� แก้วรัตนปัท์มีา
กรรมการบริหาร

8

นายวิเชียร จี้งวิโรจีน์
กรรมการบริหาร

9

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
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6 7 8 9 1110

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

4

นายยุท์ธิ์ศัักดิ์ิ� ภูมีิสุรกุล
กรรมการผูู้�จำัดการ (ร่วม)

5

นายวิชัย จีันท์ร์จีริยากุล
กรรมการผูู้�จำัดการ (ร่วม)

6

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล
รองกรรมการผูู้�จำัดการอาวุโส
ทรัพียั่ากรบุคคล

1

นายธิ์านินท์ร์ บูรณมีานิต
ประธานเจำ�าหน�าที�บริหาร

2

นายท์วีศัักดิ์ิ� แก้วรัตนปัท์มีา
รองกรรมการผูู้�จำัดการอาวุโส
บัญชีและการเงิน

3

นายวิเชียร จี้งวิโรจีน์
รองกรรมการผูู้�จำัดการอาวุโส
Corporate Asset and Facilities

7

นายอำาพิา ยงพิิศัาลภพิ
รองกรรมการผูู้�จำัดการอาวุโส
กระจำายั่สินค�า

8

นายเกรียงชัย บุญโพิธิ์ิ�อภิชาติ
รองกรรมการผูู้�จำัดการอาวุโส
บัญชีและการเงิน

9

นางภภัสสร ธิ์นสร
รองกรรมการผูู้�จำัดการ
จำัดซีื�อ

นายวิวัฒน์ พิงษ์ฤท์ธิ์ิ�ศัักดิ์า
รองกรรมการผูู้�จำัดการ
สารสนเทศ

นายรณกฤต พิจีมีานพิรชัย
รองกรรมการผูู้�จำัดการ
กลยัุ่ทธ์องค์กร

10 11
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โครงสร้างและการดำาเนินงาน 
ของกลุ่มบริษัท

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



17แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

1. โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1  นโยบายและภาพิรวมีในการประกอบธิ์ุรกิจี
บร้ัษััที่ ซ่ึ่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) (“บร้ัษััที่ฯ”) ก่อต้ังข้่นเมื�อปี 2531 ปรัะกอบธุัรัก้จหลัก คือ ธุัรัก้จค้�ปล่กปรัะเภที่ร้ั�นค้�สำะดวกซ้ืึ่อ

ภ�ยใต้เครืั�องหม�ยก�รัค�้ “7-Eleven” ในปรัะเที่ศไที่ย ตอ่ม� บร้ัษัทัี่ฯ ได้ขย�ยธัรุัก้จโดยปรัะกอบธัรุัก้จต�่งๆ ที่่�เป็นก�รัสำนบัสำนนุธัรุักจ้
รั้�นค้�สำะดวกซึ่ื้อซึ่่�งเป็นธุัรัก้จหลัก รัวมถ่งก�รัลงทุี่นในธัุรัก้จค้�ปล่กค้�ส่ำงเพื�อส่ำงเสำร้ัมให้บร้ัษััที่ฯ ม่รูัปแบบรั้�นค้�ที่่�หล�กหล�ยข้่น  
และเป็นก�รัต่อยอดก�รัเต้บโตในรัะยะย�วที่่�ยั�งยืน 

1.1.1  วิสัยท์ัศัน์ วัตถุุประสงค์์ เป้าหมีาย กลยุท์ธิ์์ 
บร้ัษััที่ฯ ม่แผนกลยุที่ธั์ในก�รัสำรั้�งก�รัเต้บโตและผลกำ�ไรัอย่�งยั�งยืน สำรั้�งสำรัรัค์ส้ำนค้�และบร้ัก�รัที่่�เพ้�มคุณค่�ให้กับ

ลกูค�้และสำงัคม ผ�่นกรัะบวนก�รัที่ำ�ง�นที่่�เนน้คณุภ�พและคว�มคล่องตัวใหก้บัองค์กรั รัวมที่ัง้สำนับสำนุนวฒันธัรัรัมก�รัเร่ัยนรู้ัและ
พัฒน�ของพนักง�น ด้วยปรััชญ�องค์กรั ว้สำัยที่ัศน์ และพันธัก้จ ดังน่้

ปรัชุญาองค์กร
(Philosophy)

เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า 
ด้วยทีมงานที่มีความสุข

วิสัยทัศนิ์  
(Vision)

เราให้บริการความสะดวก 
กับทุกชุมชน

พื่ันิธุกิจ  
(Mission)

สร้างความผูกพันกับลูกค้า  
ด้วยสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม  

มุ่งสู่องค์กรคุณภาพและมีความยั่งยืน

ด้�นก�รัเต้บโตของเครัือข่�ยรั้�นสำ�ข� 7-Eleven บรั้ษััที่ฯ ม่แผนขย�ยสำ�ข�เพ้�มข่้นปีละปรัะม�ณ 700 สำ�ข� เพื�อมุ่งสำู ่
เป้�หม�ย 13,000 สำ�ข� ภ�ยในปี 2564 และมุ่งเน้นกลยุที่ธั์ก�รัเป็นรั้�นอ้�มสำะดวกของคนไที่ย โดยให้คว�มสำำ�คัญกับอ�ห�รั 
พรั้อมที่�นที่่�สำด สำะอ�ด ปลอดภัย และก�รัพัฒน�สำ้นค้�ใหม่รั่วมกับคู่ค้� เพื�อนำ�เสำนอสำ้นค้�ใหม่ที่่�หล�กหล�ย ม่จำ�หน่�ยเฉพ�ะ 
ที่่�รั้�น 7-Eleven โดย ณ สำ้�นปี 2563 บรั้ษััที่ฯ ม่รั้�น 7-Eleven ที่ั�วปรัะเที่ศรัวม 12,432 สำ�ข�

บริษัทฯ มีแผนขยายสาขา 
เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 

700 สาขา

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 

13,000 สาขา 
ภายในปี 2564
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1.1.2  การเปลี�ยนแปลงและพิัฒนาการท์ี�สำาค์ัญ
ก�รัเปล่�ยนแปลงโครังสำรั้�งก�รัถือหุ้น ก�รัจัดก�รั หรัือก�รัปรัะกอบธัุรัก้จ หรัือเหตุก�รัณ์สำำ�คัญอื�น ม่ดังน่้ 

1,000 
สาขา

• รับสิทธิการใช้เครื่องหมาย 
การค้า “7-Eleven” มาจาก  
7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา

• เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อประกอบ 
ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ 
ภายใต้ชื่อ “7-Eleven” เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ซี.พี.  

คอนวีเนียนสโตร์ จำากัด” เป็น  
“บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำากัด”  
และได้เปิดร้านสาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์

จัดตั้งบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส
จำากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเป็น
ตัวแทนรับชำาระเงินค่าสินค้า
และบริการ

เริ่มเปิดดำาเนินการ 
ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง
อย่างเป็นทางการ

จัดตั้งบริษัท รีเทลลิงค์  
(ไทยแลนด์) จำากัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจจำาหน่ายและซ่อมแซม
อุปกรณ์สำาหรับธุรกิจค้าปลีก

จัดตั้งบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำากัด 
ร่วมกับพันธมิตร 8 แห่ง

2531

2532

2537

• จัดตั้ง Lotus Distribution Investment Limited 

• จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด

• เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 1,000 สาขา 

2540

2541

• ร่วมกับ The China Retail Fund, LDC ซึ่งเป็น 
กองทุนภายใต้การบริหารของ American  
International Group จัดต้ัง Yangtze Supermarket 
Investment Co., Ltd. เพื่อลงทุนในธุรกิจ 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

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

2542

2543

2544

จัดตั้งบริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำากัด
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายอาหารแช่แข็ง
และเบเกอรี่

2539
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• จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

• จำาหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุน 
ในธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ประเทศจีน

• เปลี่ยนชื่อบริษัท เดิมชื่อ  
“บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำ�กัด (มห�ชน)”  
เป็น “บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)”  
และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ในระบบการซื้อขาย  
จาก “CP7-11” เป็น “CPALL”

• เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 5,000 สาขา พร้อมฉลอง
การดำาเนินงานครบรอบ 20 ปี นับตั้งแต่การเปิด 
7-Eleven สาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์ มุ่งสู่การเป็น
คอนวีเนี่ยนฟู้ดสโตร์ หรือร้านอิ่มสะดวก

• เป็นบริษัทจดทะเบียนแห่งแรกของประเทศไทย 
ในการจัดทำาโครงการสะสมหุ้นสำาหรับพนักงาน 
(Employee Joint Investment Program - EJIP) 

• เปิดดำาเนินการศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค
สุราษฎร์ธานี

• จัดตั้งบริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) 
จำากัด บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำากัด  
และบริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำากัด

• กระจายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป  
และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย

• เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 3,000 สาขา

• เปิดดำาเนินการ โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ 
เทคโนธุรกิจ อย่างเป็นทางการ

• เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 2,000 สาขา

• ร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)  
ในการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ 
“7-Eleven” ในสถานีบริการน้ำามัน ปตท.

• จัดตั้งบริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำากัด 

• ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
(Thailand Quality Class: TQC) จาก
คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

• เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำากัด 
เป็น 1,600 ล้านบาท 

• เสร็จสิ้นการปรับโครงสร้างธุรกิจ 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศจีน 

• ได้รับคะแนนโหวตรวมสูงสุดในประเทศไทย  
สำาหรับ “Asia’s 200 Most-Admired Companies” 
จากผลการสำารวจโดย หนังสือพิมพ์  
The Wall Street Journal Asia

• เปิดดำาเนินการศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูม ิ
อย่างเป็นทางการ

• เปิดตัวบัตร Smart Purse อย่างเป็นทางการ 
และเป็นร้านสะดวกซื้อรายแรกของประเทศไทย 
ที่รับชำาระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆ ด้วยบัตร 
Smart Purse ซึ่งเป็นบัตรเงินสดดิจิทัล

• จัดตั้งบริษัท ปัญญธารา จำากัด 

2,000 
สาขา

3,000 
สาขา

2547

2548

2549

2545

2546

2550

2551

2552

5,000 
สาขา
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• เปิดดำาเนินการศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
แห่งที่ 2 ที่สุวรรณภูมิ 

• รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในกลุ่มผู้ดำาเนินธุรกิจ 
ค้าปลีกของเมืองไทยจาก ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์
เนช่ันแนล เคพีเอ็มจี และนิตยสาร รีเทล เอเชีย 

• รับรางวัล “CEO ยอดเยี่ยม” และ “CFO ยอดเยี่ยม” 
ประเภทธุรกิจบริการ โครงการ “SAA Awards for 
Listed Companies” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ 

• เสร็จสิ้นการเข้าทำารายการเกี่ยวโยงกันจากการ
จำาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพของ 
C.P. Lotus Corporation (C.P. Lotus) ให้แก่  
C.P. Holding (BVI) Investment Company 
Limited (CPH) โดยได้รับชำาระค่าหุ้นเป็นเงินสด 
รวม 966.5 ล้านเหรียญฮ่องกงหรือเทียบเท่า  
3,787.7 ล้านบาท 

• เปลี่ยนชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์”  
เป็น “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์”

• เปิดดำาเนินการศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค
ขอนแก่น

• ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสารฟอร์บส์  
เอเชีย ให้เป็น 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียน 
ขนาดใหญ่ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (Asia’s Fab 50 Companies)

2553

2554

• เปิดดำาเนินการศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคลำาพูน

• เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ” 
เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” 

7,000 
สาขา

• เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 8,000 สาขา

• ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1 และ 2 และ 3/2557 จำานวนรวม 
90,000 ล้านบาท 

• จัดตั้งบริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช็อปปิ้ง จำากัด ดำาเนินธุรกิจ
จำาหน่ายสินค้าออนไลน์

• ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส์ ให้เป็น
องค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมโดดเด่นที่สุด 
ในประเทศ 

• เปิดอาคารเรียน CPALL Academy อาคาร 16 ชั้น 
ในพื้นที่ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

2556

2557 • เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 7,000 สาขา 

• เข้าซื้อกิจการบริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)  
ซึ่งประกอบธุรกิจศูนย์จำาหน่ายสินค้าระบบสมาชิก
แบบชำาระเงินสดและบริการตนเอง 

• ออกหุ้นกู้คร้ังแรกมูลค่า 50,000 ล้านบาท นับเป็นการ
ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทย

• รับรางวัลรางวัลผู้ดำาเนินการธุรกิจค้าปลีกยอดเยี่ยม
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำาปี 2556 (Best-of-
the-Best Retailers Award 2013, Asia Pacific) 
จากนิตยสาร รีเทล เอเชีย ร่วมกับ ยูโรมอนิเตอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล และเคพีเอ็มจี

• รับรางวัล CEO ECONMASS AWARD 2013  
จากสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

2555

8,000 
สาขา
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• เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 9,000 สาขา

• ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1 และ 2/2559 จำานวนรวม  
19,000 ล้านบาท เพ่ือนำามาชำาระคืนหุ้นกู้ท่ีครบกำาหนดอายุ

• ออกจำาหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 
เป็นครั้งแรก จำานวน 10,000 ล้านบาท 

• จัดตั้งบริษัทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหาร  
(บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำากัด) โดยบริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด

• จัดตั้งโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  
ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 

• บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำากัด เพิ่มทุนจดทะเบียน
จำานวน 30 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท 

• ได้รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ที่ถูกเลือกซื้อสูงสุดของกลุ่ม
ผู้ค้าปลีกในประเทศไทย” จากผลวิจัยและจัดอันดับสุดยอด
แบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุดและร้านค้าปลีกที่มีอัตรา
การถูกซื้อสูงสุด ที่จัดทำาโดย กันตาร์ เวิล์ดพาแนล

• ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2016 
เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากผลวิจัยที่จัดทำาโดยนิตยสาร 
BrandAge โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำากลุ่มร้านค้า
สะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง

• ได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2015-2016 
สาขาร้านสะดวกซื้อ และอาหารแช่แข็ง ภายใต้ชื่อ “อีซีโก”  
ซึ่งดำาเนินการโดย นิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ เพื่อมอบให้แก่
บริษัทที่สามารถครองใจ และเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 
ของผู้บริโภคในประเทศไทย

• ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงานระดับท่ี 1 
กลุ่ม “อาคารโรงเรียนและร้านสะดวกซื้อ” จากการไฟฟ้า
นครหลวง ในงาน MEA Energy Saving Building 
Award 2015 ซึ่งร้าน 7-Eleven ผ่านเกณฑ์ถึง 14 สาขา 

• ได้รับรางวัล Excellence in Consistent TPM  
Commitment 2015 มอบให้แก่ บริษัท ซีพีแรม จำากัด 
ดำาเนินการโดย Japan Institute of Plant Maintenance 
(JIPM) ซึ่งมอบรางวัลให้กับองค์กรทั่วโลกที่ประสบ 
ความสำาเร็จ ด้านการใช้ระบบควบคุมและจัดการ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตองค์กรโดยรวม นับเป็นธุรกิจอาหารพร้อม 
รับประทานรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

• ได้รับรางวัล Ishikawa - Kano Award (IKA)  
จาก Dr. Noriaki Kano โดยมอบให้แก่ บริษัท ซีพีแรม จำากัด 
ท่ีได้รับคัดเลือกจากสมาชิก Asian Quality Network (ANQ) 
ทั้งสิ้น 17 ประเทศ ว่า CPRAM มีผู้บริหารที่ส่งเสริม  
สนับสนุน และผลักดันการบริหารงานคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร
อย่างเป็นรูปธรรม

• ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1 และ 2/2558 จำานวนรวม  
33,000 ล้านบาท 

• ได้รับรางวัล Deming Prize 2015 จากสมาคม 
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของประเทศญี่ปุ่น  
(Union of Japanese Scientists and  
Engineers: JUSE) โดยมอบให้แก่ บริษัท ซีพีแรม
โดยนับเป็นธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานรายแรก
ของไทยและของโลกที่ได้รับรางวัลนี้

• ได้รับการคัดเลือกจาก นิตยสารฟอร์บส์ เอเชีย  
ให้เป็น 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ ่
ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ประจำาปี 2558 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

• ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของประเทศไทยเป็นปีที่ 2 
ติดต่อกัน โดยเป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชียแปซิฟิก 
และเป็นอันดับ 17 ของโลก

• ได้รับประกาศนียบัตรรับรองอาคารประหยัดพลังงาน 
ระดับทองคำา จากมูลนิธิอาคารเขียวไทย

• เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคขนาดใหญ่ สำาหรับ
สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าควบคุมอุณหภูมิ  
ที่จังหวัดชลบุรี และเปิดศูนย์กระจายสินค้าแช่แข็ง 
ที่จังหวัดเชียงใหม่

2558

2559

• เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 10,000 สาขา

• ในปี 2560 ได้ออกหุ้นกู้รวม 3 ครั้ง จำานวนรวม  
25,500 ล้านบาท และออกจำาหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ
ท่ีมีลักษณะคล้ายทุนเป็นคร้ังท่ีสอง อีกจำานวน  
10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อนำามาชำาระคืนหุ้นกู ้
ที่ครบกำาหนดอายุไถ่ถอนระหว่างปี 

• เพ่ิมทุนจำานวน 38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน “บริษัท โลตัส  
ดิสทริบิวชั่น อินเวสท์เม้นท์ จำากัด” (LDI) รวมเป็น 
ทุนจดทะเบียน 244 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อนำาไป
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยทางอ้อมซึ่งสัดส่วนการถือหุ้น
เป็นไปตามเดิม

• ได้รับการยอมรับให้เป็นบริษัทชั้นนำาในกลุ่มดัชน ี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ กลุ่ม Emerging Markets  
Index หมวดอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing  
ปี 2560 ถือเป็นบริษัทไทยและภูมิภาคเอเชียเพียง 
แห่งเดียวที่ผ่านการคัดเลือกในหมวดอุตสาหกรรมนี้

• ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต จัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2560

10,000 
สาขา
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• ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 
2017 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากผลวิจัยที่จัดทำาโดย
นิตยสาร BrandAge โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำา 
ในหมวดค้าปลีก

• ได้รับรางวัล “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน  
ระดับดีเด่น” และรับตราสัญลักษณ์  
“กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน” ระดับดีเด่น  
ประเภทร้านสะดวกซื้อ และผ่านการรับรอง 
อาคารประหยัดพลังงานดีเด่นพิเศษ ระดับที่ 1 
ประเภท อาคารสำานักงาน (อาคารธาราสาทร)  
ในโครงการประกวดอาคารประหยัดพลังงาน  
MEA Energy Saving Building Awards 2016 

• ขายหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)  
จำานวน 230,248,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.80  
ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ  
44 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้น 
ในตลาดหลักทรัพย์

• จัดตั้งบริษัท ออลล์ เวลเนส จำากัด เพื่อดำาเนินธุรกิจ
ด้านการดูแลสุขภาพให้กับชุมชนด้วยนวัตกรรม
ระบบดิจิทัล และสร้างความสะดวกในการดูแล
สุขภาพให้กับชุมชน รวมถึงแนะนำาให้คำาปรึกษา 
การดูแลสุขภาพกับชุมชนโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ทางการแพทย์ 

• เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค สำาหรับสินค้า
อุปโภคบริโภค ที่จังหวัดบุรีรัมย์

• ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ กลุ่ม World Index เป็นปีแรก  
และกลุ่ม Emerging Markets Index ต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 2 (2017-2018) ในกลุ่มอุตสาหกรรม  
Food & Staples Retailing 

• ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีที่ประเมินศักยภาพ
ขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ  
ธรรมาภิบาล หรือ FTSE4Good Index เป็นปีแรก  
ใน 2 กลุ่มดัชนี คือ FTSE4Good Emerging 
Index และ FTSE4Good ASEAN 5 Index

• ได้รับการคัดเลือกให้บริษัทอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน  
หรือ Thailand Sustainability Investment 
(THSI) ประจำาปี 2561 และได้รับรางวัลรายงาน
ความยั่งยืน ประจำาปี 2561 (Sustainability  
Report Award 2018) ประเภทรางวัลดีเด่น 

• ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่เป็นสุดยอด 
บริษัทแห่งนวัตกรรม (The World’s Most  
Innovative Companies) ลำาดับที่ 23 จาก  
100 บริษัทในโลก และเป็นเพียงบริษัทไทยแห่งเดียว  
ซึ่งเป็นการจัดอันดับ จากนิตยสารฟอร์บส์  
ร่วมกับ Jeff Dyer จาก Brigham University  
และ Hal Gregersen จาก Massachusetts  
Institute of Technology (MIT) 

• ได้รับรางวัล Best Investor Relations in  
Consumer Staples Sector in South East Asia 
จากนิตยสาร IR Magazine

2560

• เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 11,000 สาขา

• ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น กับ 7-Eleven, Inc. 
สำาหรับการได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการจัดตั้งและดำาเนินการ 
ร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและ สปป. ลาว

• ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์  
จำากัด” เพื่อดำาเนินธุรกิจบริการจัดส่งพัสดุและสินค้าด่วน
ภายในประเทศ และเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย บริษัท ไดนามิค 
แมนเนจเม้นท์ จำากัด ทำาธุรกิจบริหารจัดการคลังสินค้า  
เป็น “บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำากัด”

• บริษัทฯ เข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำา
กัดจากผู้ถือหุ้นอื่นทุกราย เป็นผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำากัด เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

• เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค สำาหรับสินค้าอุปโภคบริโภค 
ที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครสวรรค์

• ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทชั้นนำา
ด้านองค์กรความยั่งยืนอันดับ 1 ของกลุ่ม World Index 
ประเภท Food & Staples Retailing Industry รวมถึง 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่ม Emerging  
Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2017-2019) 

• ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good  
Emerging และ FTSE4Good ASEAN 5 ซึ่งจัดโดย  
FTSE Russell ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

• ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในดัชนีหุ้นยั่งยืน  
Thailand Sustainability Investment (THSI) คัดเลือก
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  
ซึ่งพิจารณาจากผลการดำาเนินกิจการในด้านเศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้รับรางวัล SET Awards 
2019 ในกลุ่ม Sustainability Excellence ประเภท  
Highly Commended in Sustainability Awards

2562

2561

11,000 
สาขา
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• บริษัทจัดทำาโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)  
เพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท  
เพ่ือการบริหารทางการเงิน กำาหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุ้นคืน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการซื้อหุ้นคืนแต่อย่างใดตลอดระยะเวลา
ของโครงการ

• CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. และ CP ALL LAOS 
CO., LTD. (บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นในสัดส่วน 100% 
โดย Albuera International Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100%) ได้เข้าทำาสัญญาแฟรนไชส์หลัก 
กับ 7-Eleven, Inc. สำาหรับดำาเนินการร้าน 7-Eleven  
ในประเทศกัมพูชา และในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตามลำาดับ โดยสัญญาท้ัง 2 ฉบับได้รับสิทธิ
แฟรนไชส์เป็นระยะเวลา 30 ปี และต่ออายุสัญญาได้อีก
สองครั้ง ครั้งละยี่สิบปี เช่นเดียวกัน

• ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในดัชนีหุ้นยั่งยืน Thailand 
Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มบริการ  
(Services) ซ่ึงคัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

• ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์  
(Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI  
จากการประเมินประสิทธิผลการดำาเนินธุรกิจตามแนวทาง 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำาระดับโลก  
ประจำาปี 2020 โดย S&P Dow Jones Indices และ  
RobecoSAM ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples 
Retailing ท้ังในกลุ่ม World Index ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 
(2018-2020) และ Emerging Markets Index ต่อเน่ือง 
เป็นปีท่ี 4 (2017-2020)

• ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index 
ในกลุ่ม Food & Drug Retailers ซึ่งจัดโดย FTSE  
Russell ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2018-2020)

• “2020 Thailand’s Most Admired Brand และ  
Why We Buy???” ประเภทร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง  
ในฐานะแบรนด์ที่สามารถครองความน่าเชื่อถืออันดับ 1 
นับเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

• ได้รับรางวัลองค์กรที่ได้รับความนิยมในฐานะองค์กร 
เพื่อสิ่งแวดล้อม “Green Brand Love” จัดขึ้นโดย  
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)  
อันเป็นผลการตัดสินจากเสียงของผู้บริโภคทั่วประเทศ

• ได้รับรางวัล IR Magazine Awards – South East Asia 
2020 ใน 3 ประเภท ได้แก่ รางวัล “Best Overall Investor 
Relations (Large Cap)” รางวัล “Best in Sector  
Consumer Staples” และรางวัล “Best Investor  
Relations Officer”

• ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก Asiamoney นิตยสาร
ด้านการเงินชั้นนำาที่มีผู้อ่านมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย  
กลุ่มประเภท Consumer Discretionary และรางวัล 
Corporate Governance Awards

• ได้รับรางวัล Best Growth Strategy ในประเทศไทย 
จากการจัดอันดับของ Finance Asia Best  
Company 2019 

• ได้รับรางวัล Best Social Media Campaign 
Award ในงาน Thailand Zocial Awards 2019

• ได้รับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand  
& Why We Buy 2019” ประเภทร้านสะดวกซื้อ  
24 ชั่วโมง ในฐานะแบรนด์ที่สามารถครองความ 
น่าเชื่อถืออันดับ 1 นับเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

• ได้รับ 2 รางวัล จาก Line ประเทศไทย จัดงาน
ประกาศรางวัลสำาหรับแบรนด์ที่สร้างผลงานเชิงธุรกิจ
ได้ยอดเยี่ยมเป็น “ที่สุด” บนแพลตฟอร์ม Line ได้แก่  
รางวัล “Most Engaged Official Account  
ออฟฟิเช่ียลแอคเคาท์ท่ีสร้าง Engagement มากท่ีสุด” 
และรางวัล “Most Used Sponsored Stickers  
สติกเกอร์แบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด” 

• ได้รับรางวัล IR Magazine Awards – South East 
Asia 2019 ในประเภทรางวัล “Best Investor  
Relations Officer (Large Cap)”

2562

12,000 
สาขา

2563

• เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 12,000 สาขา

• เข้าลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือผลประโยชน์การลงทุน  
ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของ (ก) บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำากัด  
ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท เอก-ชัย  
ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำากัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco Lotus ในประเทศไทย  
และ (ข) Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.  
ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า  
Tesco ในประเทศมาเลเซีย เป็นการลงทุนโดยอ้อมผ่าน  
บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำากัด (“CPRH”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด  
(“บริษัทผู้ซื้อ”) ทั้งนี้ ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40  
ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CPRH และธุรกรรม
การลงทุนทางอ้อมในกลุ่มเทสโก้เอเชียได้แล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ มีเงินลงทุน 
ใน CPRH จำานวน 85,635 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่  
7 มกราคม 2564 บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) 
จำากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลเป็น  
“บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำากัด”
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1.1.3  การใช้เงินท์ี�ไดิ์้จีากการระดิ์มีท์ุนเป็นไปตามีวัตถุุประสงค์์ ตามีท์ี�บริษัท์ฯ เปิดิ์เผึ้ยข้อมีูล ดิ์ังนี้

การใชำ้เงินที�ได้จากการเสนอขายต่ราสารทุนหุ้รือต่ราสารหุ้นี�ที�ออกเสนอขายในปี	2563	
(1.1) ตราสารหน้� หุ้นกู้ บมจ.ซีีพีี ออลล์ ครั�งที� 1/2563

การใช้เงิน จีำานวนเงินท์ี�ใช้ 
โดิ์ยประมีาณ

ระยะเวลาท์ี�ใช้เงิน 
โดิ์ยประมีาณ

รายละเอียดิ์/ค์วามีค์ืบหน้า 
ของการใช้เงิน

เพีื�อชำำาระคืนหน้�จาก
การออกตราสารหน้�

1,500 ล้�นบ�ที่ 30/6/2563 (หุ้นกู้ครัั้งที่่� 2/2558 
รัุ่นอ�ยุ 5 ปี ครับกำ�หนดชำ�รัะ)

ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่่�ครับกำ�หนด
สำอดคล้อง/เป็นไปต�ม
วัตถุปรัะสำงค์ก�รัออกหุ้นกู้

กรณี้อื�นๆ 6,000 ล้�นบ�ที่ ภ�ยใน 1 ปี นับแต่วันที่่�ออกหุ้นกู้ ใช้เป็นเง้นทีุ่นหมุนเว่ยนในก้จก�รั
ของบรั้ษััที่ฯ สำอดคล้อง/เป็นไป
ต�มวัตถุปรัะสำงค์ก�รัออกหุ้นกู้

(1.2)  ตราสารหน้� หุ้นกู้ บมจ.ซีีพีี ออลล์ ครั�งที� 2/2563

การใช้เงิน จีำานวนเงินท์ี�ใช้ 
โดิ์ยประมีาณ

ระยะเวลาท์ี�ใช้เงิน 
โดิ์ยประมีาณ

รายละเอียดิ์/ค์วามีค์ืบหน้า 
ของการใช้เงิน

เพีื�อชำำาระคืนหน้�จาก
การออกตราสารหน้�

11,100 ล้�นบ�ที่ 2/11/2563 (หุ้นกู้ครัั้งที่่� 1/2556 
รัุ่นอ�ยุ 7 ปี ครับกำ�หนดชำ�รัะ)

ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่่�ครับกำ�หนด
สำอดคล้อง/เป็นไปต�ม
วัตถุปรัะสำงค์ก�รัออกหุ้นกู้

กรณี้อื�นๆ 13,900 ล้�นบ�ที่ ภ�ยในปี 2564 ใช้เป็นเง้นทีุ่นหมุนเว่ยนในก้จก�รั
ของบรั้ษััที่ฯ และ/หรัือใช้สำำ�หรัับ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่่�ครับกำ�หนดภ�ยใน
ปี 2564 บ�งสำ่วน

1.1.4  ข้อผูึ้กพัินที์�ีบริษัท์ฯ ให้ค์ำามัี�นไว้ในแบบแสดิ์งรายการข้อมูีลการเสนอขายหลักท์รัพิย์และ/หรือเงื�อนไข 
การอนุญาตของสำานักงาน และ/หรือเงื�อนไขการรับหลักท์รัพิย์ของตลาดิ์หลักท์รัพิย์ฯ 

-ไม่ม่-

1.1.5  ชื�อ สถุานท์ี�ตั้งสำานักงานใหญ่ 
บร้ัษัทัี่ ซึ่พ่่ ออลล ์จำ�กดั (มห�ชน) (“บร้ัษัทัี่ฯ”) ปรัะกอบธัรุัก้จหลกัปรัะเภที่ร้ั�นค้�สำะดวกซึ่ือ้ภ�ยใตเ้ครืั�องหม�ยก�รัค�้

“7-Eleven” ใช้ชื�อย่อในตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ยว่� “CPALL” ได้จดที่ะเบ่ยนเป็นน้ต้บุคคลต�มกฎหม�ยว่�ด้วยบรั้ษััที่
มห�ชนจำ�กัด เมื�อวันที่่� 12 ม่น�คม 2542 ที่ะเบ่ยนเลขที่่� 0107542000011

ณ วันท่ี่� 31 ธัันว�คม 2563 บร้ัษััที่ม่ทุี่นจดที่ะเบ่ยนท้ัี่งส้ำ�น 8,986,296,048 บ�ที่ เป็นหุ้นสำ�มัญจำ�นวน 8,986,296,048 หุ้น 
มูลค่�ที่่�ตรั�ไว้หุ้นละ 1 บ�ที่ โดยม่ทีุ่นที่่�เรั่ยกชำ�รัะแล้วจำ�นวน 8,983,101,348 บ�ที่

สำถ�นที่่�ตั้งสำำ�นักง�นใหญ่ เลขที่่� 313 อ�ค�รัซึ่่.พ่.ที่�วเวอรั์ ชั้น 24 ถนนสำ่ลม แขวงสำ่ลม เขตบ�งรััก กรัุงเที่พมห�นครั 
โที่รัศัพที่์ 0 2071 9000 โที่รัสำ�รั 0 2238 1767 เว็บไซึ่ต์ www.cpall.co.th
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1.2  ลักษณะการประกอบธิ์ุรกิจี
1.2.1  โค์รงสร้างรายไดิ์้

รั�ยได้ส่ำวนใหญ่ของบร้ัษััที่ฯ ม�จ�กรั�ยได้จ�กก�รัข�ยสำุที่ธั้และรั�ยได้ก�รัให้บร้ัก�รัซึ่่�งสำ�ม�รัถแบ่งต�มกลุ่มธัุรัก้จ  
(ต�มข้อมูลก่อนหักรั�ยก�รัรัะหว่�งกัน) ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปน่้ 

กลุ่มีธิ์ุรกิจี
2561 2562 2563

ล้านบาท์ ร้อยละ ล้านบาท์ ร้อยละ ล้านบาท์ ร้อยละ

รั้�นค้�สำะดวกซึ่ื้อ (7-Eleven) 335,187 59 361,034 59 328,530 55

ศูนย์จำ�หน่�ยสำ้นค้�แบบชำ�รัะเง้นสำด
และบรั้ก�รัตนเอง (Makro)

192,932 34 210,629 34 218,762 37

ธัุรัก้จอื�นๆ/1 40,480 7 45,403 7 46,350 8

รายได้้รวม 568,599 100 617,066 100 593,642 100

/1 ปรัะกอบด้วยธัุรัก้จผล้ตและจำ�หน่�ยอ�ห�รัสำำ�เรั็จรัูปและเบเกอรั่�ของ บรั้ษััที่ ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด ธัุรัก้จเป็นตัวแที่นรัับชำ�รัะค่�สำ้นค้�และบรั้ก�รัของ 

 บรั้ษััที่ เค�น์เตอรั์เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด และธัุรัก้จจำ�หน่�ยและซึ่่อมแซึ่มอุปกรัณ์ค้�ปล่กของ บรั้ษััที่ ซึ่่พ่รั่เที่ลล้งค์ จำ�กัด และรั�ยได้จ�กบรั้ษััที่ย่อยอื�นๆ

1.2.2  ข้อมีูลเกี�ยวกับผึ้ลิตภัณฑ์์

ธุุรกิจร้านสะดวกซ่ื�อ
ลักษณีะผลิตภััณีฑ์์และบริการ

บร้ัษััที่ฯ เป็นผู้ดำ�เน้นธุัรัก้จค้�ปล่กปรัะเภที่ร้ั�นสำะดวกซ้ืึ่อ 7-Eleven โดยได้รัับส้ำที่ธ้ัแต่เพ่ยงผู้เด่ยว (Exclusive Right) 
จ�ก 7-Eleven, Inc. ให้ปรัะกอบธุัรัก้จภ�ยใต้เครืั�องหม�ยก�รัค้� “7-Eleven” ในปรัะเที่ศไที่ย ภ�ยใต้สัำญญ� Area License 
Agreement 

ท่ี่�ผ่�นม� บร้ัษััที่ฯ บร้ัห�รัจัดก�รัร้ั�นสำะดวกซ้ืึ่อในลักษัณะท่ี่�ม่เครืัอข่�ยกรัะจ�ยอยู่ในพ้ืนท่ี่�ต่�งๆ ได้แก่ ท่ี่�พักอ�ศัย 
สำำ�นักง�น สำถ�นศ่กษั� แหล่งที่่องเที่่�ยว และสำถ�น่บรั้ก�รันำ้�มัน ครัอบคลุมพื้นที่่�ทีุ่กจังหวัดที่ั�วปรัะเที่ศ ที่ั้งน่้ ในปี 2563 
ม่จำ�นวนรั้�นสำ�ข�เปิดให้บรั้ก�รัที่ั้งสำ้�น 12,432 สำ�ข�
 
ประเภัทของร้าน 7-Eleven

รั้�น 7-Eleven แบ่งออกเป็น 3 ปรัะเภที่ ต�มลักษัณะคว�มเป็นเจ้�ของ ดังน่้

(หน่วย: ร้าน) 2561 2562 2563 จีำานวนสาขาท์ี�เพิิ�มีข้้นในปี 2563

รั้�นสำ�ข�บรั้ษััที่ฯ 4,894 5,215 5,685 470

รั้�น Store Business Partner 5,336 5,687 5,919 232

รั้�นค้�ที่่�ได้รัับสำ้ที่ธั้ช่วงในอ�ณ�เขต 758 810 828 18

รวม 10,988 11,712 12,432 720
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1) ร้ั�นสำ�ข�บร้ัษััที่ฯ เป็นร้ั�นท่ี่�บร้ัษััที่ฯ เป็นเจ้�ของและบร้ัห�รัง�นเองท้ัี่งหมด บร้ัษััที่ฯ เป็นผู้ลงทุี่นในอุปกรัณ์ค้�ปล่กต่�งๆ  
ก�รัตกแต่งรั้�น และต้นทีุ่นค่�สำ้นค้� รัวมที่ั้งเป็นผู้บรั้ห�รัรั้�น 

2) ร้ั�น Store Business Partner (SBP) เป็นก�รัเปิดโอก�สำให้ผู้ที่่�สำนใจรัวมที่ั้งพนักง�นสำ�ม�รัถเข้�ม�บร้ัห�รัร้ั�น 
7-Eleven ภ�ยใต้รัะบบอันทัี่นสำมัย โดยบร้ัษััที่ฯ จะให้คว�มช่วยเหลือในก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จอย่�งใกล้ช้ด ให้คว�มรู้ั 
คว�มเข้�ใจในก�รับร้ัห�รัง�น หลักก�รัคัดเลือกส้ำนค้� รัะบบก�รัเง้น ม่แผนสำ่งเสำร้ัมก�รัข�ยและแผนก�รัโฆษัณ� 
ที่ั�วปรัะเที่ศอย่�งสำมำ��เสำมอ รัวมที่ั้งจัดสำ่งเจ้�หน้�ที่่�ไปช่วยแนะนำ�เที่คน้คก�รัจัดก�รัใหม่ๆ โดยที่่�ผู้สำนใจที่ำ�ธัุรัก้จ
สำ�ม�รัถเลือกรั้�นสำ�ข� 7-Eleven ที่่�เปิดดำ�เน้นก�รัแล้ว แต่ในกรัณ่ที่่�ผู้สำนใจที่ำ�ธัุรัก้จม่ที่ำ�เลเอง ที่�งบร้ัษััที่ฯ  
จะดำ�เน้นก�รัว้เครั�ะห์ที่ำ�เลโดยไม่ต้องเส่ำยค่�ใช้จ่�ยใดๆ ที่ั้งสำ้�น โดยรัะยะเวล�อนุญ�ตให้ดำ�เน้นก�รัร้ั�นและ 
ผลปรัะโยชน์ตอบแที่น จะข่้นอยู่กับปรัะเภที่ของ SBP

3) ผู้ปรัะกอบก�รัรัับสำ้ที่ธั้ช่วงในอ�ณ�เขต เป็นรั้�นที่่�บรั้ษััที่ฯ ที่ำ�สำัญญ�อนุญ�ตให้สำ้ที่ธั้ช่วงแก่ผู้ปรัะกอบก�รัที่้องถ้�น
ในก�รัเปิดรั้�น 7-Eleven เฉพ�ะในอ�ณ�เขตที่่�กำ�หนด ปัจจุบันม่ 4 รั�ย ได้แก่ ภูเก็ต ยะล� เช่ยงใหม่ และ
อุบลรั�ชธั�น่ โดยผู้รัับส้ำที่ธั้ช่วงจะรัับผ้ดชอบก�รัเปิดสำ�ข�และบร้ัห�รัร้ั�น 7-Eleven ในขณะที่่�บร้ัษััที่ฯ จะให้ 
คว�มช่วยเหลือและสำนับสำนุนด้�นต่�งๆ ต�มเงื�อนไขที่่�ตกลงกัน

การต่ลาดและการแข�งขัน
ส่วนผสมของสินค้าในร้าน 7-Eleven
บร้ัก�รัหลักของบร้ัษััที่ฯ แบ่งเป็น 2 ปรัะเภที่ คือ จำ�หน่�ยส้ำนค้�อุปโภคบร้ัโภคท่ี่�จำ�เป็นในช่ว้ตปรัะจำ�วัน โดยแบ่งหมวด

ส้ำนค้�ออกเป็น อ�ห�รัและเครืั�องดื�ม ร้ัอยละ 71 โดยส้ำนค้�หลักๆ ได้แก่ เครืั�องดื�ม อ�ห�รัและผักผลไม้พร้ัอมที่�น ขนมปัง  
ขนมหว�น รัวมไปถ่งก�แฟ All Café เป็นต้น และสำ้นค้�อุปโภคไม่รัวมบัตรัโที่รัศัพที่์ รั้อยละ 29 โดยสำ้นค้�หลักๆ ได้แก่
กลุ่มผล้ตภัณฑ์์ของใช้สำ่วนตัว และของใช้ในบ้�น เป็นต้น 

ก�รัขย�ยตวัอย่�งรัวดเรัว็ของก�รัใช้เที่คโนโลย่ และก�รัรัะบ�ดของไวรััสำโคโรัน�สำ�ยพนัธัุ์ใหม ่2019 หรัอื COVID-19 
เป็นตัวเร่ังให้เก้ดก�รัเปล่�ยนแปลงพฤต้กรัรัมผู้บร้ัโภค และสำ่งผลต่อว้ถ่ก�รัใช้ช่ว้ตรัวมไปถ่งก�รัซึ่ื้อส้ำนค้�และใช้บร้ัก�รั
ท่ี่�ต้องก�รัคว�มสำะดวกและรัวดเร็ัวสำ�ม�รัถเข้�ถ่งได้ทุี่กท่ี่�ทุี่กเวล� ดังน้ันเพื�อให้ยังคงสำ�ม�รัถตอบโจที่ย์คว�มสำะดวกให้กับ
ลูกค้�ทุี่กชุมชนทัี่�วปรัะเที่ศ บร้ัษััที่ฯ จ่งม่กลยุที่ธ์ัขย�ยขอบเขตจ�กก�รัมุ่งไปสู่ำก�รัเป็นร้ั�นอ้�มสำะดวก (Convenience Food 
Store) ไปสำู่สำะดวกจบครับที่่�เด่ยว (All Convenience) ที่่�ครัอบคลุมทีุ่กว้ถ่ก�รัใช้ช่ว้ตม�กข่้น 

ย้�งไปกว�่น้ัน บร้ัษัทัี่ฯ ไมห่ยดุน้�งในก�รัเตร่ัยมคว�มพรัอ้มรัับมอืและปรัับเปล่�ยนแผนกลยทุี่ธัเ์พื�อใหส้ำอดรัับกบับร้ับที่
สำถ�นก�รัณท์ี่่�เปล่�ยนไปอย�่งรัวดเรัว็ ผ�่นก�รัพฒัน�สำน้ค้�และบรัก้�รัอย�่งตอ่เนื�องเพื�อใหส้ำ�ม�รัถนำ�เสำนอ และสำง่มอบ
ปรัะสำบก�รัณ์ใหม่ๆ ตอบสำนองคว�มตอ้งก�รัที่่�เปล่�ยนไปของลูกค้� เก้ดคว�มสำะดวกที่ัง้ก�รัซึ่ือ้ ก�รัจ่�ย และก�รัรัับส้ำนค�้
สำ�ม�รัถรัักษั�ฐ�นลกูค�้เด้มและขย�ยฐ�นลกูค�้ไปยงักลุ่มใหม่ๆ  โดยปรัับรูัปแบบของก�รัขย�ยชอ่งที่�งก�รัเข�้ถ่งส้ำนค�้
และบร้ัก�รัให้ม่คว�มสำะดวกซึ่ื้อผ่�นที่ั้งรูัปแบบร้ั�นสำ�ข� ตู้จำ�หน่�ยส้ำนค้�อัตโนมัต้ (Vending Machine) รัวมไปถ่ง
แพลตฟอรั์มบนช่องที่�งออนไลน์ ได้แก่ ALL Online ผ่�น 7-Eleven.TH Application ShopAt24 ภ�ยใต้แนวค้ด 
ท่ี่�ต้องก�รัส่ำงมอบคว�มสำะดวกครับจบท่ี่�เด่ยวไปสู่ำลูกค้� พร้ัอมท้ัี่งเพ้�มที่�งเลือกให้บร้ัก�รัสัำ�งและส่ำงส้ำนค้�ต�มคว�มต้องก�รั 
(On-demand Delivery) ผ่�นที่�งไลน์ หรัือที่�งแอปพล้เคชัน 7-delivery พรั้อมบรั้ก�รัถ่งปล�ยที่�งต�มที่่�ลูกค้�เลือก
หรืัอรัับส้ำนค�้ที่่�ร้ั�นสำ�ข� ในขณะเด่ยวกันสัำงคมไรัเ้งน้สำดที่่�เข้�ม�ม่บที่บ�ที่ในช่ว้ตปรัะจำ�วันม�กข้่น ที่�งบร้ัษัทัี่ฯ ได้ม่ก�รั
เพ้�มที่�งเลือกและคว�มสำะดวกรัวดเร็ัวในก�รัชำ�รัะค่�ส้ำนค้�และบร้ัก�รั ผ่�นท้ัี่งโที่รัศัพท์ี่มือถือด้วยกรัะเป๋�เง้นอ้เล็กที่รัอน้กส์ำ
ผ่�นแอปพล้เคชัน True Money Wallet และชำ�รัะผ่�นบัตรัเครัด้ต ไม่เพ่ยงเที่่�นั้น ยังม่ก้จกรัรัมก�รัตล�ดผ่�นช่องที่�ง
ออนไลน ์(Digital Marketing) และกจ้กรัรัมส่ำงเสำร้ัมก�รัข�ยผ่�นที่�งแอปพล้เคชันบนโที่รัศพัที่ม์อืถอื รัวมไปถ่งก�รัสำร้ั�ง
รัะบบสำม�ช้ก (Loyalty Program) ผ่�นออลล์เมมเบอรั์ (ALL Member) สำำ�หรัับก�รัใช้จ่�ยที่่�รั้�น 7-Eleven และบรั้ษััที่
ในกลุ่มซึ่่พ่ ออลล์ 
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ไมเ่พ่ยงเที่�่น้ัน บร้ัษัทัี่ฯ ยงัใหค้ว�มสำำ�คญักบัแนวโนม้คว�มต้องก�รัด้�นสำขุภ�พและอน�มัยของผู้บร้ัโภค ที่ัง้ในสำว่น
ของสำ้นค้�และบรั้ก�รั ดังนั้นเพื�อลดก�รัสำัมผัสำและเพ้�มคว�มสำะดวกรัวดเรั็วให้ลูกค้�ที่่�ไม่ต้องก�รัรัอ บรั้ษััที่ฯ ได้ที่ดลอง
ให้บรั้ก�รัเครัื�องชำ�รัะเง้นอัตโนมัต้ เพ้�มมุมสำ้นค้�สำุขภ�พ (Eat Well Corner) จำ�หน่�ยผักผลไม้สำด สำมุนไพรั และสำ้นค้�
สุำขภ�พครับวงจรั รัวมไปถ่งขย�ยส้ำนค้�กลุ่มสุำขภ�พและคว�มง�มผ่�นบร้ัษััที่ ออลล์ ก�ร์ัเด้่ยน จำ�กัด ท่ี่�ได้จัดต้ังข้่นอ่กด้วย

ลักษณีะลูกค้าสัมพีันธ์์
ปัจจบุนับร้ัษัทัี่ฯ ไม่เพ่ยงใหบ้ร้ัก�รัคว�มสำะดวกแกลู่กค้�ผ่�นเครืัอข่�ยรั�้นสำ�ข�ที่่�กรัะจ�ยอยู่ที่กุชุมชนกว่� 12,400 

สำ�ข� แต่ยังใหค้ว�มสำำ�คญักบัลูกค้�ที่่�ม่โอก�สำเข�้ถง่ส้ำนค�้และบร้ัก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ จ�กที่กุแพลตฟอร์ัมบนชอ่งที่�งออนไลน์
และสืำ�อโซึ่เช่ยลใหม่ๆ ต�มรูัปแบบก�รัใช้ช่ว้ต โอก�สำในก�รัจับจ่�ยและพฤต้กรัรัมท่ี่�เปล่�ยนแปลงไป ดังน้ันกลุ่มลูกค้� 
ของบร้ัษััที่ฯ จ่งม่คว�มหล�กหล�ยครัอบคลุมทีุ่กเพศทุี่กวัยและหล�กหล�ยอ�ช่พ เพื�อให้ลูกค้�ได้รัับปรัะสำบก�รัณ์ที่่�ด่
และสำะดวกทีุ่กก�รัซึ่ื้อสำ้นค้� สำะดวกทีุ่กบรั้ก�รั สำะดวกทีุ่กที่่� สำะดวกทีุ่กเวล� ทีุ่กอุปกรัณ์ที่่�เข้�ถ่ง ในทีุ่กพื้นที่่�ทีุ่กชุมชน 
ดังน้ันจ�กจำ�นวนลูกค้�ที่่�เข้�รั้�นม�ซึ่ื้อส้ำนค้�และบร้ัก�รัในร้ั�น 7-Eleven ที่ั�วปรัะเที่ศเฉล่�ยวันละกว่� 11 ล้�นคน 
ในปี 2563 จ่งม่โอก�สำขย�ยไปสำู่ช่องที่�งออนไลน์ ที่่�ปัจจุบันม่ที่ั้งผ่�นเว็บไซึ่ต์ แอปพล้เคชัน สำื�อโซึ่เช่ยล และช่องที่�ง 
สำื�อสำ�รัอื�นๆ อ่กกว่� 40 ล้�นบัญช่ผู้ใช้ 

เมื�อกลุ่มลูกค้�ม่คว�มหล�กหล�ยข่้น บรั้ษััที่ฯ จ่งไม่หยุดน้�งในก�รัศ่กษั�และที่ำ�คว�มเข้�ใจพฤต้กรัรัมแบบเช้งล่ก 
(Customer Insight) ในส่ำวนของข้ันตอนก�รัเข้�ถ่งส้ำนค้�และบร้ัก�รัของบร้ัษััที่ฯ ต้ังแต่ก่อนซึ่ื้อ กรัะบวนก�รัตัดส้ำนใจ  
ก�รัซึ่ื้อ และหลังก�รัซึ่ื้อสำ้นค้�และบรั้ก�รั เมื�อสำ�ม�รัถเข้�ใจพฤต้กรัรัมของลูกค้�ในแต่ละกลุ่ม ในแต่ละที่ำ�เล ที่่�แตกต่�ง
กนัไปต�มรัปูแบบก�รัใชช่้ว้ต ในแต่ละช่วงเวล� ที่ัง้กล�งวัน กล�งคนื วนัที่ำ�ง�น วนัหยดุ หรัอืแมก้รัะที่ั�งช่วงเที่ศก�ล หรัอื
ม่เหตกุ�รัณ์สำำ�คัญในแตล่ะพ้ืนที่่� จะเป็นส่ำวนสำำ�คัญอย่�งย้�งในก�รัใช้ว�งแผนผล้ตภัณฑ์์และบร้ัก�รั ก�รัตล�ด ก�รัคด้ค้น
พฒัน� และก�รัคดัเลอืกส้ำนค�้และบร้ัก�รัที่่�ด่ ม่คุณภ�พ สำอดคล้องกับที่ศ้ที่�งของตล�ด และที่นักบัก�รัเปล่�ยนแปลงของ
ตล�ด เหม�ะกับกลุ่มลูกค้�ในแต่ละที่ำ�เลที่่�ตั้ง พรั้อมที่ั้งว�งแผนจัดเตรั่ยมสำ้นค้�และบรั้ก�รัให้เพ่ยงพอกับคว�มต้องก�รั
ในแตล่ะชว่งเวล�ที่่�ลกูค�้เข�้ม�ใชบ้ร้ัก�รั ยงัสำ�ม�รัถนำ�ม�ใช้ในก�รัปรัับปรังุกรัะบวนก�รั เพื�อยกรัะดบัก�รัสำง่มอบคณุค�่
และปรัะสำบก�รัณ์ที่่�ด่ไปยังลูกค้�ในทีุ่กกลุ่ม ได้ตรังใจ ถูกที่่� ถูกเวล� เพื�อให้บร้ัษััที่ฯ เป็นที่�งเลือกที่่�หน่�งในใจลูกค้�  
นำ�ไปสำู่คว�มผูกพันและเป็นลูกค้�ในรัะยะย�ว ใช้บรั้ก�รัอย่�งต่อเนื�องไปตลอดทีุ่กช่วงวัย (Lifetime Customer) 

จุด้แข็งและการบริหารจัด้การที�เป็นเลิศ
กว่� 30 ปี ที่่�รั้�น 7-Eleven เป็นสำ่วนหน่�งในก�รัดำ�เน้นช่ว้ตปรัะจำ�วันของผู้บรั้โภคช�วไที่ย โดยให้บรั้ก�รัคว�ม

สำะดวกซึ่ือ้กับลกูค�้ผ่�นเครืัอข�่ยร้ั�นค�้ที่่�กรัะจ�ยอยู่ที่กุชมุชนกว่� 12,400 สำ�ข� โดยมุ่งหวังใหร้ั�้น 7-Eleven สำ�ม�รัถ
ตอบสำนองคว�มต้องก�รัได้ครัอบคลุมก้จกรัรัมในช่ว้ตปรัะจำ�วันของลูกค้�แต่ละรั�ย (Customer Daily Life) เป็นผลให้
บร้ัษััที่ฯ ม่ส่ำวนแบ่งตล�ดในร้ั�นค้�ปล่กปรัะเภที่ร้ั�นสำะดวกซ้ืึ่อลักษัณะกลุ่มของร้ั�นย่อย (Chain Store) ม�กท่ี่�สุำด  
โดยปี 2563 บร้ัษััที่ฯ ขย�ยสำ�ข�เพ้�มข้่น 720 สำ�ข� สัำดส่ำวนร้ั�นสำ�ข�ในกรุังเที่พฯ และปร้ัมณฑ์ล ค้ดเป็นร้ัอยละ 44  
ในขณะท่ี่�ร้ั�นสำ�ข�ในต่�งจังหวัด เที่่�กับร้ัอยละ 56 ไม่เพ่ยงเที่่�น้ัน บร้ัษััที่ฯ ยังพัฒน�และปรัับปรุังสำ�ข�เด้มให้ม่ 
คว�มที่นัสำมยั พร้ัอมที่ัง้รัักษั�คณุภ�พก�รัเต้บโตไปพรัอ้มกบัก�รัเปิดสำ�ข�ใหมไ่ปในที่ำ�เลศกัยภ�พเพื�อขย�ยกลุ่มลกูค�้
เป้�หม�ยให้ครัอบคลุมม�กข้่น เช่น รั้�นสำ�ข�ในคอนโดม้เน่ยม อ�ค�รัสำำ�นักง�น มห�ว้ที่ย�ลัย และที่ำ�เลที่่�ลูกค้� 
ม่รั�ยได้สำูงรั้�นรัูปแบบใหม่ๆ ที่่�ตรังกับว้ถ่ช่ว้ต ร้ั�นรูัปแบบเด่�ยว (Stand Alone) ท่ี่�ม่ก�รัปรัับพ้ืนท่ี่�เพ้�มข้่นต�มคว�ม 
เหม�ะสำม รัวมไปถ่งช่องที่�งตู้จำ�หน่�ยส้ำนค้�อัตโนมัต้ (Vending Machine) ขณะเด่ยวกันได้ม่ก�รัเตร่ัยมคว�มพร้ัอม
ส้ำนค้�และบร้ัก�รัเพื�อรัองรัับลูกค้�กลุ่มใหม่ๆ ที่่�ม่แนวโน้มเพ้�มข้่นในอน�คต อ�ท้ี่ กลุ่มลูกค้�ผู้สูำงอ�ยุ กลุ่มลูกค้�ท่ี่�ใส่ำใจ 
เรืั�องสุำขภ�พ กลุ่มลูกค้�นักท่ี่องเท่ี่�ยว กลุ่มลูกค้�และนักท่ี่องเท่ี่�ยวช�วมุสำล้ม กลุ่มลูกค้�ช�วต่�งช�ต้ที่่�เข้�ม�ที่ำ�ง�น 
ในปรัะเที่ศ เป็นต้น
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ในปี 2563 ที่่�ภ�คธัุรัก้จต้องเผช้ญกับคว�มที่้�ที่�ยครัั้งสำำ�คัญ ผลกรัะที่บจ�กก�รัแพรั่รัะบ�ดของเชื้อไวรััสำโคโรัน� 
2019 หรัือ COVID-19 ผู้บร้ัโภคปรัับพฤต้กรัรัมเข้�สู่ำว้ถ่ช่ว้ตใหม่ (New Normal) เว้นรัะยะห่�ง แต่เชื�อมต่อกันด้วย
เที่คโนโลย่ ใช้บร้ัก�รัสัำ�งซึ่ื้อส้ำนค้�ผ่�นช่องที่�งออนไลน์และบร้ัก�รัจัดสำ่ง (Deliver) ม�กข้่น ที่ำ�ให้บที่บ�ที่และคว�มถ่� 
ในก�รัเข้�รั้�นสำ�ข�อ�จจะลดลง แต่ด้วยก�รัที่ำ�ง�นเช้งรัุก เตรั่ยมพรั้อม และว�งแผนกลยุที่ธั์ที่ั้งรัะยะสำั้นและรัะยะย�ว
เพื�อตอบโจที่ย์พฤต้กรัรัมผู้บร้ัโภคท่ี่�เปล่�ยนแปลงไปตลอดเวล� ที่ำ�ให้บร้ัษััที่ฯ สำ�ม�รัถรัับมือและขับเคลื�อนธุัรัก้จไปข้�งหน้�
ได้อย่�งมั�นคง โดยได้นำ�กลยุที่ธั์เชื�อมโยงช่องที่�งออฟไลน์และออนไลน์ ท้ัี่งในส่ำวนของช่องที่�งออลล์ ออนไลน์  
(ALL Online) และบร้ัก�รัจัดส่ำงส้ำนค้�ถ่งมือลูกค้� ผ่�นแอปพล้เคชัน 7-Eleven Delivery ด้วยหลักที่ำ�เรั็วและม่คุณภ�พ 
(Speed & Quality) ใช้ปรัะโยชน์จ�กจุดแข็งและที่รััพย�กรัท่ี่�ม่ มองห�จุดต่�ง ไม่หยุดน้�งในก�รัสำร้ั�งสำรัรัค์นวัตกรัรัมใหม่ๆ  
ด้วยก�รัผสำมผสำ�นและเลือกใช้ช่องที่�งและแพลตฟอรั์มให้เหม�ะสำมกับปรัะเภที่ส้ำนค้� สำถ�นก�รัณ์และกลุ่มลูกค้� ท้ัี่งน้่ 
จ�กยอดข�ยผ่�นช่องที่�งและบร้ัก�รัรูัปแบบใหม่ท่ี่�ถูกนำ�ม�ใช้เต้บโตข้่นอย่�งต่อเนื�อง สำะท้ี่อนให้เห็นว่�สำ�ม�รัถตอบสำนอง 
คว�มต้องก�รัและได้ผลตอบรัับจ�กลูกค�้เป็นอย�่งด่ สำ�ม�รัถเต้มเตม็ปรัะสำบก�รัณ์ในม้ต้ใหม ่(Customer Experience) 
เก้ดคว�มสำะดวกทุี่กก�รัซึ่ื้อส้ำนค้� สำะดวกทุี่กบร้ัก�รั สำะดวกทุี่กที่่� และสำะดวกทุี่กเวล� ผ่�นรัะบบน้เวศค้�ปล่ก  
(Retail Ecosystem) ช่องที่�งก�รัซึ่ื้อข�ยส้ำนค้�และบร้ัก�รั ช่องที่�งก�รัชำ�รัะเง้นที่ั้งออฟไลน์และออนไลน์ที่่�เชื�อมโยง
ถ่งกันอย่�งไรั้รัอยต่อ 

จุดแข็งอ่กปรัะก�รัหน่�ง คือฐ�นลูกค้�จำ�นวนม�ก ที่ั้งที่่�ม�ใช้บร้ัก�รัที่่�รั้�น 7-Eleven และลูกค้�บนแพลตฟอรั์ม
ออนไลน์และสืำ�อโซึ่เช่ยล บร้ัษััที่ฯ จ่งมุ่งให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัศ่กษั�และที่ำ�คว�มเข้�ใจพฤต้กรัรัมผู้บร้ัโภคเช้งล่ก  
(Customer Insight) เพื�อนำ�ม�ว�งแผนและปรัับเปล่�ยนกลยุที่ธั์ก�รัคัดสำรัรัและพัฒน�ส้ำนค้�และบร้ัก�รัที่่�ม่ศักยภ�พ 
เหม�ะสำม สำ�ม�รัถตอบสำนองต่อก�รัเปล่�ยนแปลงได้อย่�งทัี่นสำถ�นก�รัณ์ สำอดคล้องกับพฤต้กรัรัมของลูกค้�ในแต่ละกลุ่ม 
แต่ละพ้ืนท่ี่� และต�มคว�มค�ดหวังท่ี่�ปัจจุบันไม่ได้ต้องก�รัเพ่ยงคว�มสำะดวก รัวดเร็ัวเท่ี่�น้ัน แต่ยังต้องครัอบคลุมถ่งคว�ม
คุ้มค่� คว�มสำนุกสำน�น แปลกใหม่ เพื�อสำร้ั�งคว�มแตกต่�งและจูงใจ ท่ี่�ต้องยกรัะดับไปสู่ำก�รัตอบสำนองคว�มต้องก�รัเฉพ�ะ
เป็นรั�ยกลุ่มหรัือรั�ยบุคคลม�กข้่น และเพื�อให้สำ�ม�รัถส่ำงมอบปรัะสำบก�รัณ์ที่่�ด่และเหนือคว�มค�ดหวังให้กับลูกค้� 
บร้ัษััที่ฯ ได้เสำร้ัมด้วยจุดแข็งด้�นบุคล�กรัท่ี่�ม่คว�มสำ�ม�รัถ ทัี่กษัะ ปรัะสำบก�รัณ์ท่ี่�หล�กหล�ย และม่ก�รัพัฒน�อย่�งต่อเนื�อง 
โดยเฉพ�ะก�รัเสำรั้มที่ักษัะที่่�จำ�เป็นเหม�ะสำมกับก�รัเปล่�ยนแปลงที่่�เก้ดข่้น ขณะเดย่วกันยงัใหค้ว�มสำำ�คัญกับก�รัพฒัน�
และยกรัะดับก�รัให้บร้ัก�รัที่่�ใส่ำใจและเป็นเอกลักษัณ์ (Signature Service) ในทีุ่กช่องที่�งที่่�สัำมผัสำกับลูกค้� เพื�อสำร้ั�ง
ปรัะสำบก�รัณ์ โดยก�รัปลูกฝังและสำ่งเสำร้ัมให้เก้ดวัฒนธัรัรัมด้�นก�รับร้ัก�รัแก่พนักง�นทีุ่กรัะดับ ภ�ยใต้แนวค้ดที่่�ว่�  
จุดเร้ั�มต้นของก�รัให้บร้ัก�รัที่่�เป็นเล้ศน้ัน จะต้องม�จ�กพนักง�นที่่�ม่คว�มสุำขและสำนุกในก�รัที่ำ�ง�น ม่ที่ัศนคต้เช้งบวก
ด้�นก�รัให้บร้ัก�รั (Service Mindset) เพื�อนำ�ไปสู่ำก�รัส่ำงมอบปรัะสำบก�รัณ์ท่ี่�ด่ น่�ปรัะทัี่บใจ รัวมไปถ่งก�รัสำร้ั�งคว�มแตกต่�ง
และคว�มผูกพันในรัะยะย�วให้กับลูกค้�ด้วยบรั้ก�รัที่่�อบอุ่นและเป็นม้ตรัของพนักง�นทีุ่กคน

ย้�งไปกว่�น้ัน เครืัอข่�ยพันธัม้ตรัที่�งธุัรัก้จที่ั้งภ�ยในเครืัอเจร้ัญโภคภัณฑ์์ที่่�ครัอบคุลมในหล�กหล�ยธัุรัก้จและ
ปรัะเที่ศ รัวมไปถ่งเครัือข่�ยรั้�น 7- Eleven จ�กที่ั�วโลก ที่่�ช่วยเสำรั้มคว�มสำ�ม�รัถและปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พก�รัจัดก�รัผ่�นก�รั
แลกเปล่�ยนคว�มรู้ัและว้ธัก่�รัปฏิบั้ต้ที่่�เป็นเล้ศ (Best Practice) รัะหว�่งกัน นอกจ�กน้่ ยงัขย�ยคว�มร่ัวมมือไปยังองคก์รั
ภ�ครััฐบ�ลและภ�คเอกชน สำถ�บนัก�รัศก่ษั� คูค่�้ เพื�อนำ�องคค์ว�มรู้ัม�ตอ่ยอดที่�งธัรุักจ้ โดยม่คว�มตอ้งก�รัของลกูค�้
เป็นที่่�ตั้ง เพื�อให้ได้สำ้นค้�และบรั้ก�รัที่่�ด่ ม่คุณภ�พ รั�ค�สำมเหตุสำมผล สำรั้�งคว�มแตกต่�งและเพ้�มโอก�สำก�รัข�ย

นอกจ�กน้่ บร้ัษััที่ฯ ม่ศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้�ขน�ดใหญ่ที่่�ครัอบคลุมพ้ืนที่่�ที่ั�วปรัะเที่ศ และม่รัะบบก�รับร้ัห�รัจัดก�รั 
ท่ี่�ทัี่นสำมัยและม่ปรัะส้ำที่ธ้ัภ�พ เพื�อให้มั�นใจว่�จะสำ�ม�รัถรัักษั�คุณภ�พส้ำนค้�จนถ่งมือลูกค้� ร้ั�นสำ�ข�จะได้รัับส้ำนค้�ครับถ้วน 
ตรังเวล� ไม่เสำ่ยโอก�สำก�รัข�ย ที่ั้งน่้ บรั้ษััที่ฯ ถือได้ว่�เป็นผู้ค้�ปล่กที่่�ม่พื้นที่่�ศูนย์กรัะจ�ยสำ้นค้�ม�กที่่�สำุดในปรัะเที่ศ 

จ�กจุดแข็งและก�รับร้ัห�รัจัดก�รัดังกล่�วข้�งต้น ที่ำ�ให้สำ�ม�รัถรัับมือกับก�รัเปล่�ยนแปลงท่ี่�เก้ดข้่น ไม่เพ่ยงด้�นก�รั
ดำ�เน้นธัุรัก้จของบร้ัษััที่ฯ เที่่�น้ัน แต่ครัอบคลุมไปถ่งผู้ม่ส่ำวนได้สำ่วนเส่ำยทีุ่กภ�คส่ำวน ตลอดที่ั้งห่วงโซ่ึ่คุณค่� คู่ค้�และ
พันธัม้ตรัที่�งธุัรัก้จ อ่กท้ัี่งยังคงย่ดมั�นในก�รัสำ�ม�รัถแบ่งปันโอก�สำและคว�มสุำข เพื�อส่ำงมอบคุณภ�พช่ว้ตท่ี่�ด่กว่� 
และสำะดวกย้�งข้่นให้สำังคมและชุมชนอ่กด้วย 
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การตลาด้และภัาวะการแข่งขันของธ์ุรกิจร้านสะด้วกซีื�อ
เศรัษัฐก้จไที่ยเร้ั�มแสำดงสัำญญ�ณก�รัชะลอตัวม�ต้ังแต่ปี 2562 โดยขย�ยตัวเพ่ยงร้ัอยละ 2.4 ซ่ึ่�งตำ��กว่�ท่ี่�ปรัะม�ณก�รั 

และค�ดว่�จะต้ดลบถ่งรั้อยละ 6 ในปี 2563 อันเป็นผลม�จ�กก�รัรัะบ�ดของ COVID-19 ที่่�สำ่งผลกรัะที่บในวงกว้�งและ
ต่อเนื�องตลอดที่ั้งปี 2563 เป็นผลให้ภ�คธัุรัก้จบร้ัก�รั โดยเฉพ�ะที่่�เก่�ยวเนื�องกับก�รัเด้นที่�งและท่ี่องเท่ี่�ยวหยุดชะงัก  
ก�รัส่ำงออกซ่ึ่�งเป็นตัวขับเคลื�อนสำำ�คัญของเศรัษัฐก้จไที่ยชะลอตัวลงอย่�งต่อเนื�องจ�กปีท่ี่�ผ่�นม�จ�กปัญห�สำงครั�มก�รัค้�  
ขณะที่่�ยังคงม่คว�มผันผวนด้�นสำภ�พอ�ก�ศและสำถ�นก�รัณ์นำ้� ปัจจัยต่�งๆ ต�มที่่�กล่�วม�ส่ำงผลต่อรั�ยได้ที่ั้งใน 
และนอกภ�คเกษัตรั กรัะที่บต่อก�รัดำ�เน้นธุัรัก้จและก�รัจ้�งง�น โดยค�ดว่�อัตรั�ก�รัว่�งง�นในปีน้่จะอยู่ท่ี่�ปรัะม�ณ 
ร้ัอยละ 2 สูำงกว่�อัตรั�ปกต้ท่ี่�ร้ัอยละ 1 ปัจจัยเหล่�น้่ม่ผลต่อรั�ยได้และกำ�ลังซ้ืึ่อ ขณะที่่�ครััวเรัือนยังคงม่ภ�รัะหน้่ผูกพัน 
ในรัะดับสำูง สำ่งผลต่อคว�มเชื�อมั�นในก�รัจับจ่�ยใช้สำอยที่ั้งในปัจจุบันและอน�คต ดังน้ันม�ตรัก�รักรัะตุ้นเศรัษัฐก้จ  
ก�รัที่่องเที่่�ยว และก�รัจับจ่�ยใช้สำอยจ่งถูกนำ�ม�ใช้ในก�รัรัับมืออย่�งต่อเนื�อง ที่ั้งช่วยเพ้�มกำ�ลังซึ่ื้อ กรัะตุ้นก�รัจับจ่�ย
ใช้สำอย ลดค่�ครัองช่พของปรัะช�ชน รัวมไปถ่งช่วยเหลือผู้ปรัะกอบก�รัรั�ยย่อยและภ�คธุัรัก้จท่ี่�ได้รัับผลกรัะที่บ เช่น  
“โครังก�รับัตรัสำวัสำด้ก�รัแห่งรััฐ” “โครังก�รัเรั�ไม่ท้ี่�งกัน” มอบเง้นเย่ยวย� 5,000 บ�ที่ เป็นเวล� 3 เดือน สำำ�หรัับแรังง�น
ลูกจ้�ง ลูกจ้�งชั�วครั�ว อ�ช่พอ้สำรัะท่ี่�ไม่อยู่ในรัะบบปรัะกันสัำงคม “โครังก�รัคนละคร่ั�ง” ชว่ยกรัะตุ้นก�รัใชจ้�่ย โดยปรัะช�ชน
จ�่ยครั่�งหน่�ง รััฐบ�ลชว่ยออกอก่ครั่�งหน่�ง และม�ตรัก�รัชอ้ปด่ม่คนืเพื�อลดหย่อนภ�ษัเ่งน้ได ้ม�ตรัก�รัชว่ยเหลือเกษัตรักรั
รั�ยย่อยและเกษัตรักรัปรัะสำบภัยแล้ง ม�ตรัก�รัลดค่�ครัองช่พ ในสำ่วนของค่�นำ้� ค่�ไฟ รัวมไปถ่งม�ตรัก�รัสำ่งเสำร้ัม 
ก�รัที่่องเที่่�ยวภ�ยในปรัะเที่ศ ผ่�นโครังก�รัเรั�เที่่�ยวด้วยกัน เป็นต้น ซึ่่�งจะม่ส่ำวนช่วยปรัะคับปรัะคองเศรัษัฐก้จ รัักษั�
รัะดับก�รัจ้�งง�นในภ�คก�รัผล้ตและภ�คบรั้ก�รั 

ปี 2563 จ่งเป็นช่วงเวล�ท่ี่�ท้ี่�ที่�ยม�กท่ี่�สุำดช่วงหน่�งของค้�ปล่กไที่ย เพรั�ะต้องเผช้ญท้ัี่งภ�วะเศรัษัฐก้จและกำ�ลังซ้ืึ่อ
ที่่�ชะลอตัว รัวมไปถ่งก�รัปรัับเปล่�ยนพฤต้กรัรัมของผู้บร้ัโภค ที่่�ก�รัรัะบ�ดของ COVID-19 เรั่งก�รัปรัับเปล่�ยน 
พฤต้กรัรัมของผู้บร้ัโภคให้เร็ัวข้่นกว่�เด้ม ผู้บร้ัโภคยังไม่ได้ท้ี่�งว้ถ่ช่ว้ตแบบเด้ม แต่เพ้�มและยอมรัับว้ถ่ช่ว้ตแบบใหม่เข้�ม�
ด้วยอัตรั�ที่่�เรั็วกว่�ปกต้ ดังน้ัน ผู้ค้�ปล่กจ่งต้องเรั่งปรัับเปล่�ยนว้ธั่ดำ�เน้นธัุรัก้จให้ที่ันกับก�รัเปล่�ยนแปลง ไม่เพ่ยงเพื�อ
รัับมือกับจำ�นวนลูกค้�ที่่�เข้�ม�จับจ่�ยใช้สำอยที่่�ลดน้อยลง แต่ยังรัวมถ่งพฤต้กรัรัมก�รัช้อปปิ้งแบบใหม่ของลูกค้�ภ�ยใต้
ฐ�นว้ถ่ช่ว้ตใหม่ (New Normal) ที่่�ต้องก�รัคว�มสำะดวกรัวดเรั็ว สำ�ม�รัถเข้�ถ่งข้อมูล ช่องที่�งและรัูปแบบก�รัซึ่ื้อ 
และชำ�รัะเง้นค่�สำ้นค้�และบรั้ก�รัได้ทีุ่กที่่� ทีุ่กเวล� และทีุ่กอุปกรัณ์ที่่�สำะดวก ได้เรั่งให้แพลตฟอรั์มออนไลน์กล�ยม�เป็น
ชอ่งที่�งก�รัข�ยที่่�ตอบโจที่ย์คว�มต้องก�รัของผู้บร้ัโภคได้ม�กข้่น ที่ำ�ให้ภ�คธัรุัก้จไม่เพ่ยงแต่ผู้ปรัะกอบก�รัค้�ปล่ก แต่
ครัอบคลมุถง่ผู้ผล้ตหล�ยรั�ยต�่งปรัับตวัและหันม�ขย�ยบร้ัก�รัและตล�ดเชื�อมโยงออฟไลนแ์ละออนไลน์เพื�อข�ยส้ำนค้�
ตรังสู่ำผู้บร้ัโภคอย่�งรัวดเรั็วและจร้ังจังม�กข้่น ที่ั้งน้่ค�ดว่�ธุัรัก้จค้�ปล่กไที่ยในภ�พรัวมปี 2563 จะหดตัวปรัะม�ณ 
รั้อยละ 6 มูลค่�รัวมอยู่ที่่�ปรัะม�ณ 3.3 ล้�นล้�นบ�ที่ ขณะที่่�ค้�ปล่กในรัูปแบบอ่คอมเม้รั์ซึ่ค�ดว่�จะขย�ยตัวปรัะม�ณ
รั้อยละ 37.5 โดยม่สำัดสำ่วนต่อค้�ปล่กภ�พรัวมที่่�ปรัะม�ณรั้อยละ 6 (ศูนย์ว้จัยกสำ้กรัไที่ย และยูโรัมอน้เตอรั์)

อย�่งไรัก็ต�ม ก�รัค้�ปล่กในรัปูแบบร้ั�นค�้ก็ยังคงเป็นชอ่งที่�งหลกัและยังคงม่คว�มสำำ�คญั โดยจำ�นวนรั�้นค�้ปล่ก
ปรัะเภที่รั้�นสำะดวกซึ่ื้อ ลักษัณะกลุ่มรั้�นย่อยภ�ยใต้บรั้ษััที่เด่ยวกัน (Chain Store) ในปี 2563 ม่ที่ั้งสำ้�น 19,353 สำ�ข� 
เพ้�มข้่น 1,113 สำ�ข� โดยส่ำวนใหญ่ยังคงม�จ�กก�รัขย�ยสำ�ข�และเพ้�มรัูปแบบรั้�นใหม่ๆ ของรั้�น 7-Eleven ที่ั้งน้่ 
ก�รัขย�ยสำ�ข�ของผู้ค้�ปล่กส่ำวนใหญ่เน้นไปท่ี่�จังหวัดเมืองรัอง รัวมท้ัี่งก�รัปรัับปรุังร้ั�นสำ�ข�เด้มให้ม่คว�มทัี่นสำมัยตรังกับ
พฤต้กรัรัมผู้บร้ัโภคที่่�เปล่�ยนแปลงไป โดยนำ�เที่คโนโลย่ม�พัฒน�รูัปแบบช่องที่�งก�รัเข้�ถ่งส้ำนค้�และบร้ัก�รั ช่องที่�ง 
ก�รัชำ�รัะเง้น และก�รัส่ำงมอบ ให้ม่คว�มสำะดวกและรัวดเรั็ว โดยม่ก�รัผสำมผสำ�นช่องที่�งรั้�นค้�ลักษัณะออฟไลน์และ
ออนไลน์เข้�ด้วยกันม�กข่้น

ในปี 2563 บร้ัษััที่ฯ ยังคงม่ส่ำวนแบ่งก�รัตล�ดจำ�นวนสำ�ข�ของร้ั�นสำะดวกซ้ืึ่อปรัะม�ณร้ัอยละ 64 รัองลงม� ได้แก่  
เที่สำโก้ โลตัสำเอ็กซึ่์เพรัสำ และม้น้ บ้�กซึ่่ สำัดสำ่วนรั้อยละ 9 และ 6 ต�มลำ�ดับ 
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(หน่วย : ร้าน) 2561 2562 2563

รั้�นค้�สำะดวกซึ่ื้อนอกสำถ�น่บรั้ก�รันำ้�มัน
รั้�น 7-Eleven
รั้�นอื�นๆ 

14,227
9,414
4,813

15,066
9,998
5,068

16,082
10,608
5,474

รั้�นค้�ในสำถ�น่บรั้ก�รันำ้�มันที่ั้งหมด
รั้�น 7-Eleven
รั้�นอื�นๆ

2,978
1,574
1,404

3,174
1,714
1,460

3,271
1,824
1,447

รวมจำานวนร้านสะด้วกซีื�อ 17,205 18,240 19,353

หม�ยเหตุ: รั้�นสำะดวกซึ่ื้อรั�ยใหญ่ในลักษัณะกลุ่มของรั้�นย่อยที่่�อยู่ภ�ยใต้บรั้ษััที่เด่ยวกัน (Chain Store)

ที่่�ม�:  จ�กก�รัรัวบรัวมและปรัะม�ณก�รัของ บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

สำำ�หรัับปี 2564 ค�ดว่�เศรัษัฐก้จไที่ยม่แนวโน้มฟ้ื้นตัวข้่น อันเป็นผลม�จ�กคว�มคืบหน้�ในก�รัผล้ตวัคซึ่่นและ 
ค�ดว่�จะสำ�ม�รัถควบคุมก�รัแพร่ัรัะบ�ดของ COVID-19 ได้ ภ�คธุัรัก้จท้ัี่งในและต่�งปรัะเที่ศจะที่ยอยฟ้ื้นตวัและสำ�ม�รัถ
ดำ�เน้นก้จกรัรัมได้ต�มปกต้ โดยสำภ�พัฒน�เศรัษัฐก้จและสำังคมแห่งช�ต้ค�ดก�รัณ์ก�รัขย�ยตัวที่�งเศรัษัฐก้จ 
ที่่�รั้อยละ 3.5-4.5 

อย่�งไรัก็ต�มธัุรัก้จค้�ปล่กในปี 2564 ยังคงม่คว�มที่้�ที่�ย แม้จะผ่�นช่วงก�รัชะลอตัวอย่�งรุันแรังไปแล้วก็ต�ม 
แตจ่�กก�รัที่่�ผู้บร้ัโภคส่ำวนหน่�งคุน้เคยกับก�รัใช้เที่คโนโลย่เป็นที่�งเลอืกในก�รัจับจ�่ย รัวมถง่ให้คว�มสำำ�คัญกบัคณุภ�พ
และคว�มปลอดภยัของส้ำนค�้และบร้ัก�รัม�กข้่น ธัรุักจ้จง่ตอ้งเร่ังปรัับตวัใชเ้ที่คโนโลย่สำรั�้งคว�มสำะดวกและปรัะสำบก�รัณ์
ที่่�ด่ให้ผู้บร้ัโภคที่ั้งในสำ่วนของก�รัซึ่ื้อ ก�รัจ่�ย ก�รัรัับส้ำนค้� เพ้�มโอก�สำก�รัข�ยผ่�นช่องที่�งใหม่ๆ และใช้เที่คโนโลย่ 
ม�ช่วยเพ้�มคว�มสำะดวก เป็นผลให้ที่�งเลือกของผู้บร้ัโภคม่คว�มหล�กหล�ยม�กข้่นจ�กเด้ม ที่ั้งจ�กเจ้�ของแบรันด์ 
ข�ยตรังไปยังผู้บร้ัโภค (D2C: Direct to Consumer) ก�รัค้�ออนไลน์ข้�มปรัะเที่ศ รัวมไปถ่งข�ยโดยตรังรัะหว่�งผู้บร้ัโภค 
(C2C: Consumer to Consumer) ผู้ค�้ปล่กจง่ตอ้งปรัับตวัและว�งกลยทุี่ธัเ์พื�อแยง่ช้ง Share of Wallet ผ�่นก�รัผสำมผสำ�น
ช่องที่�งออฟไลน์และออนไลน์ สำ่งเสำร้ัมก�รัค้�แบบอ่คอมเม้ร์ัซึ่และโซึ่เช่ยลคอมเม้ร์ัซึ่ที่่�เป็นที่่�น้ยมม�กข้่น รัวมไปถ่ง 
เรั่งพัฒน�อุตสำ�หกรัรัมสำนับสำนุนต่อเนื�องด้�นก�รัขนส่ำง (Logistic) โดยเฉพ�ะกลุ่มที่่�เชื�อมโยงไปถ่งผู้บร้ัโภค ที่ั้งพัสำดุ 
ของใช้ และอ�ห�รั (Last Miles Delivery) รัวมไปถ่งแข่งขันสำร้ั�งรัะบบน้เวศค้�ปล่ก (Retail Ecosystem) ผ่�นก�รั 
สำรั้�งพันธัม้ตรัในหล�กหล�ยธัุรัก้จ เพื�อครัอบคลุมว้ถ่ก�รัใช้ช่ว้ตและก้จกรัรัมในช่ว้ตปรัะจำ�วัน (Customer Daily Life) 
ของลูกค้�แต่ละรั�ยม�กข่้น 

การจัด้หาผลิตภััณีฑ์์หรือบริการ
ก�รัแพร่ัรัะบ�ดของไวรััสำ COVID-19 ท่ี่�ลุกล�มไปทัี่�วโลก รัวมถ่งในปรัะเที่ศไที่ยต้ังแต่เดือนม่น�คม 2563 ท่ี่�ผ่�นม� 

ได้สำรั้�งปรั�กฏิก�รัณ์คว�มเปล่�ยนแปลงและส่ำงผลกรัะที่บต่อธัุรัก้จอย่�งรัุนแรังแบบที่่�ไม่เคยม่ม�ก่อน ม�ตรัก�รั 
ก�รัปอ้งกันต�มนโยบ�ยของภ�ครััฐและหนว่ยง�นหลกัที่�งด้�นสำ�ธั�รัณสำขุ สำง่ผลใหบ้ร้ัษัทัี่ฯ ตอ้งปรัับเวล�ก�รัใหบ้ร้ัก�รั
เพ้�มม�ตรัก�รัก�รัคัดกรัองและรูัปแบบของก�รัให้บร้ัก�รัภ�ยในร้ั�น ตลอดไปจนถ่งก�รัขนส่ำงส้ำนค้� เพื�อลดก�รัสัำมผัสำใกล้ช้ด  
ซึ่่�งที่�งบร้ัษัทัี่ฯ ไดม่้ก�รัดำ�เน้นง�นอย�่งจร้ังจงั เขม้งวด และเป็นตน้แบบให้กับธัรุัก้จค�้ปล่กม�โดยตลอด ก�รัแพรัร่ัะบ�ด
ของ COVID-19 ยังส่ำงผลกรัะที่บโดยตรังต่อลูกค้�ของบร้ัษััที่ฯ กล่�วคือ สัำดส่ำวนลูกค้�ท่ี่�เป็นนักท่ี่องเท่ี่�ยวต่�งช�ต้ห�ยไป 
เนื�องจ�กม�ตรัก�รัที่�งสำ�ธั�รัณสำุขของแต่ละปรัะเที่ศ รัวมถ่งของปรัะเที่ศไที่ยเองที่ำ�ให้นักที่่องเที่่�ยวไม่สำ�ม�รัถเด้นที่�ง
เข้�ม�ได้ต�มปกต้ ซึ่่�งก่อนหน้�น่้ได้ม่ก�รัค�ดก�รัณ์กันว่� ในปี 2563 จะม่นักที่่องเที่่�ยวจ�กที่ั�วโลกเด้นที่�งเข้�ม�พำ�นัก
และที่่องเที่่�ยวในปรัะเที่ศไที่ยกว่� 40 ล้�นคน ที่ำ�ให้รั้�นที่่�อยู่ในจังหวัดที่่�เป็นแหล่งที่่องเที่่�ยวสำำ�คัญได้รัับผลกรัะที่บเป็น
อย่�งม�ก ในขณะเด่ยวกัน ลูกค้�ช�วไที่ยเองก็ม่ก�รัปรัับเปล่�ยนพฤต้กรัรัมก�รัใช้ช่ว้ตและก�รัใช้จ่�ยในก�รัอุปโภคบร้ัโภค 
เนื�องม�จ�กก�รักักตัว (Self Quarantine) และก�รัที่ำ�ง�นที่่�บ้�น (Work from Home) และผลกรัะที่บที่�งเศรัษัฐก้จ 
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ท่ี่�เป็นผลพวงจ�ก COVID-19 ท่ี่�เร่ัยกกันว่�คว�มปกต้ใหม่ หรืัอ “New Normal” ท้ัี่งรูัปแบบของช่องที่�งท่ี่�ใช้จับจ่�ยใช้สำอย 
(Channel Shift) ปรัะเภที่ของส้ำนค้� (Product Shift) และคุณค่�ที่่�ลูกค้�ให้คว�มสำำ�คัญ (Value Shift) โดยที่่�อัตรั� 
ก�รัเต้บโตของช่องที่�งซึ่ื้อข�ยสำ้นค้�และบรั้ก�รั รัวมถ่งก�รัชำ�รัะเง้นออนไลน์ (Online Commerce & Digital Payment) 
ตลอดไปจนถ่งก�รัสำั�งสำ้นค้�ให้ม�สำ่งต�มคว�มต้องก�รั (On-demand Delivery) ม่ก�รัขย�ยตัวแบบก้�วกรัะโดด สำ้นค้�
เพื�อก�รับร้ัโภคภ�ยในบ้�น (In-home Consumption) อ�ท้ี่ ส้ำนค้�แพ็กใหญ่ ขน�ดใหญ่ อ�ห�รัสำด เป็นท่ี่�ต้องก�รัม�กข้่น 
และลูกค้�ให้คว�มสำำ�คัญกับคว�มคุ้มค่�คุ้มรั�ค� ม่ก�รัว�งแผนในก�รัซึ่ื้อสำ้นค้�ล่วงหน้�ม�กข่้นอย่�งเห็นได้ชัด 

จ�กบร้ับที่คว�มเปล่�ยนแปลงท่ี่�เก้ดข้่นอย่�งฉับพลันน้่ ปรัะกอบกับคว�มก้�วหน้�ที่�งเที่คโนโลย่ (Digital Disruption) 
ที่่�ส่ำงผลต่อธัุรัก้จค้�ปล่กที่ั�วโลกอย่�งหนักม�ก่อนหน้�น้่ เป็นตัวเรั่งให้ภ�คธัุรัก้จและทีุ่กๆ บร้ัษััที่ พย�ย�มปรัับกลยุที่ธั์
และเรั่งดำ�เน้นก�รัขับเคลื�อนก�รับร้ัห�รัจัดก�รัภ�ยในองค์กรั เพื�อสำร้ั�งปรัะสำบก�รัณ์ลูกค้�ในม้ต้ใหม่ (Customer  
Experience) ที่่�ม่คว�มเชื�อมโยงกันแบบไรั้รัอยต่อ และเพื�อสำรั้�งรัะบบน้เวศค้�ปล่ก (Retail Ecosystem) ที่่�ครัอบคลุม
และขย�ยตัวไปสำอดคล้องกับก�รัใช้ช่ว้ตสำมัยใหม่ของลูกค้� (Customer’s Lifestyle) รัองรัับก�รัสัำ�งจ่�ยและส่ำงส้ำนค้� 
ถ่งมือผู้บรั้โภคด้วยคว�มสำะดวกรัวดเรั็ว อันเป็นก�รัเสำรั้มข่ดคว�มสำ�ม�รัถในก�รัแข่งขันที่่�มกล�งก�รัแข่งขันที่่�ดุเดือด
และรัุนแรังข่้นในปัจจุบัน

เพื�อให้สำ�ม�รัถรัองรัับกับก�รัเปล่�ยนแปลงท่ี่�เก้ดข้่น บร้ัษััที่ฯ ได้ที่ำ�คว�มเข้�ใจกับมุมมองของผู้บร้ัโภคในม้ต้ต่�งๆ  
เพื�อกำ�หนดกลยุที่ธ์ัท้ัี่งรัะยะส้ัำนและรัะยะย�ว ท่ี่�ครัอบคลุม สำอดคล้อง และตอบสำนองกับว้ถ่ก�รัดำ�เน้นช่ว้ตและคว�มค�ดหวัง
ของผู้บร้ัโภคที่่�เป็นอยู่ในปัจจุบันและอน�คต เพื�อที่่�จะสำ�ม�รัถรัับมือกับก�รัแข่งขันที่่�ย้�งที่ว่คว�มรัุนแรัง สำ�ม�รัถรัักษั�
และเพ้�มฐ�นลูกค้�ในตล�ดเด้ม รัวมไปถ่งขย�ยตล�ดออกไปสู่ำกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยใหม่ม�กย้�งข้่น เป็นก�รัสำรั้�งคว�ม
เจร้ัญเต้บโตที่�งธัรุักจ้ ในขณะเด่ยวกนักไ็ดพ้ฒัน�และยกรัะดบัก�รับร้ัห�รัจดัก�รัใหม่้ปรัะส้ำที่ธัภ้�พอย�่งตอ่เนื�อง ปรัับปรังุ
โครังสำร้ั�งก�รัที่ำ�ง�นภ�ยในองค์กรั โดยก�รันำ�เที่คโนโลย่เข้�ม�ช่วยเพ้�มคว�มคล่องตัว ยืดหยุ่นและรัวดเรั็ว ที่ั้งก�รั
ว้เครั�ะห์และปรัะมวลผลข้อมูล ก�รับร้ัห�รัส้ำนค้� ก�รับร้ัห�รัต้นทีุ่น และปรัับปรุังกรัะบวนก�รัที่ำ�ง�นให้รัวดเรั็วและ 
ม่คุณภ�พ โดยคำ�น่งถ่งลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง และดำ�เน้นธัุรัก้จโดยให้คว�มสำำ�คัญกับผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยทีุ่กกลุ่ม เพื�อที่่�จะ
เต้บโตไปสู่ำอน�คตอย่�งยั�งยืน แพลตฟอรั์มที่�งธัุรัก้จใหม่ๆ ตลอดไปจนถ่งก�รันำ�เที่คโนโลย่ด้จ้ที่ัลที่่�ก้�วหน้�ม�ใช้
ว้เครั�ะห์และปรัะมวลผล อย่�งปัญญ�ปรัะด้ษัฐ์ (AI) เพื�อมอบคว�มสำะดวกและยกรัะดับคุณภ�พก�รัให้บรั้ก�รั

กลยุทธุ์ทางธุุรกิจ	เพ่�อมุ�งไปส้�การเจริญเต่ิบโต่อย�างต่�อเนื�องและยั�งยืน	
1. กลยุทธ์์การผสานชำ่องทางออฟไลน์และออนไลน์ (O2O) 

บร้ัษัทัี่ฯ ตรัะหนักถง่คว�มสำำ�คญัของเที่คโนโลย่ที่่�เข�้ม�ม่บที่บ�ที่ในช่ว้ตปรัะจำ�วนั และก�รัตดัส้ำนใจจบัจ�่ยซึ่ือ้ส้ำนค�้และ
บร้ัก�รัของลูกค้�และผู้บร้ัโภคอย่�งต่อเนื�อง และเพื�อก�รัปรัับตัวให้ไวเพื�อตอบโจที่ย์ธัุรัก้จที่่�เปล่�ยนไปจ�กก�รัแพรั่รัะบ�ดของ 
COVID-19 ท่ี่�เก้ดข้่น บร้ัษััที่ฯ จ่งต้องปรัับกลยุที่ธ์ัก�รัให้บร้ัก�รัในรูัปแบบใหม่ โดยพ้จ�รัณ�เห็นว่�คว�มสำะดวกจ�กก�รัม่ร้ั�นสำ�ข�
ครัอบคลุมและเข้�ถ่งทีุ่กชุมชน (Physical Convenience) อย่�งเด่ยวอ�จไม่เพ่ยงพอตอบสำนองคว�มต้องก�รัของลูกค้�ยุคใหม่ 
อ่กต่อไป บร้ัษััที่ฯ จ่งได้มุ่งมั�นพัฒน�กรัะบวนก�รัและรัะบบเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศ เพื�อบร้ัห�รัจัดก�รัช่องที่�งก�รัจำ�หน่�ยส้ำนค้�และ
บร้ัก�รัที่ัง้แพลตฟอร์ัมออนไลน์และร้ั�นออฟไลน์ เข�้ไว้ดว้ยกนัโดยสำมบรูัณ์ เพื�อตอบสำนองว้สัำยที่ศัน์ในก�รัเป็น “All Convenience” 
ภ�ยใต้สำโลแกน “สำะดวกครับ จบท่ี่�เด่ยว” ท้ัี่ง “สำะดวกซ้ืึ่อ สำะดวกจ่�ย สำะดวกรัับ” รัองรัับว้ถ่ช่ว้ตยุคด้จ้ทัี่ลอย่�งครับวงจรั เพื�อให้ลูกค้� 
ไดรั้ับปรัะสำบก�รัณ์ใหมแ่ละสำะดวกที่กุก�รัซึ่ือ้ส้ำนค�้ สำะดวกทุี่กบร้ัก�รั สำะดวกทุี่กท่ี่� และสำะดวกทุี่กเวล� เพื�อตอบสำนองคว�มต้องก�รั
ให้กับลูกค้�ท่ี่�ม่ม�กกว่� 11 ล้�นคนต่อวัน

ในม้ต้ของ “สำะดวกซึ่ื้อ” นั้น บรั้ษััที่ฯ ได้พัฒน�แพลตฟอรั์มธัุรัก้จออฟไลน์ทีู่ออนไลน์ หรัือ O2O ข่้นม� เพื�อผสำ�นจุดแข็ง
หน้�รั้�น (Physical Store หรัือ Offline) กับช่องที่�งพ�ณ้ชย์อ้เล็กที่รัอน้กสำ์ หรืัอก�รัจำ�หน่�ยส้ำนค้�แบบออนไลน์ภ�ยใต้ 
แพลตฟอร์ัม “ออลล์ ออนไลน์” (ALL Online) ท้ัี่งที่�งเว็บไซึ่ต์ แอปพล้เคชันบนโที่รัศัพท์ี่มือถือ (Mobile APP) และช่องที่�งออนไลน์
ท่ี่�ร้ั�นสำ�ข� (Online @Store) รัวมถ่งช่องที่�งสืำ�อโซึ่เช่ยล (Social Media) แคตต�ล็อกหรืัอที่�งโที่รัศัพท์ี่ เป็นก�รัเพ้�มที่�งเลือก 
ให้ลูกค้� โดยลูกค้�สำ�ม�รัถสัำ�งส้ำนค้�ผ่�นที่�งช่องที่�งเหล่�น้่ และเลือกรูัปแบบก�รัรัับส้ำนค้�ต�มคว�มต้องก�รั เพื�อตอบโจที่ย์  
“สำะดวกรัับ” โดยลูกค้�สำ�ม�รัถสำั�งสำ้นค้�ล่วงหน้� และเลือกม�รัับสำ้นค้�ได้ด้วยตนเองที่่�รั้�น 7-Eleven ด้วยบรั้ก�รัที่่�สำะดวกสำบ�ย
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ตลอด 24 ชั�วโมง หรัือจะเลือกให้นำ�ส้ำนค้�ไปสำ่งที่่�บ้�น หรัือเลือกที่่�จะใช้บร้ัก�รั Delivery สัำ�งและส่ำงส้ำนค้�ได้ในที่ันที่่ต�มคว�ม
ต้องก�รั (On-demand) ที่ั้งอ�ห�รั เครัื�องดื�ม ของที่�นเล่น และสำ้นค้�อื�นๆ ในรั้�น 7-Eleven ซึ่่�งรัูปแบบธัุรัก้จและบรั้ก�รัใหม่ๆ 
เหล่�น้่ เป็นก�รัใช้จุดแข็งจ�กเครืัอข่�ยร้ั�นสำ�ข�ท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุำดและกรัะจ�ยตัวครัอบคลุมทัี่�วท้ัี่งปรัะเที่ศ ม�ต่อยอดกับช่องที่�งก�รั 
สัำ�งแบบออนไลน์ เป็นก�รัสำรั้�งปรัะสำบก�รัณ์ใหม่ให้กับลูกค้�และสำรั้�งคว�มแตกต่�งกับคู่แข่งในธัุรัก้จค้�ปล่กอื�นๆ 

นอกจ�ก “สำะดวกรัับ” ส้ำนค�้ที่่�จดัจำ�หน�่ยโดยบร้ัษัทัี่ฯ เองแล้ว บร้ัษัทัี่ฯ เข�้ใจว่�ว้ถ่ช่ว้ตของสัำงคมยุคใหมแ่ละก�รัเต้บโต
ของพ�ณ้ชย์อ้เล็กที่รัอน้กส์ำ ที่ำ�ให้ม่คว�มต้องก�รัด้�นก�รัส่ำงพัสำดุอย่�งมห�ศ�ลต�มม� ด้วยจุดแข็งของก�รัม่สำ�ข�กรัะจ�ย 
ทัี่�วปรัะเที่ศและเปิดให้บร้ัก�รัตลอด 24 ชั�วโมง บร้ัษััที่ฯ จ่งได้เปิดให้บร้ัก�รัธุัรัก้จขนส่ำงพัสำดุขน�ดเล็ก (Parcel Delivery) ผ่�นร้ั�น 
7- Eleven จ�กคว�มรัว่มมือกันของ บรั้ษััที่ ออลล ์น�ว โลจ้สำตก้สำ ์จำ�กัด ภ�ยใตช้ื�อธัุรัจ้ “SPEED-D” ที่่�ลกูค้�บุคคลที่ั�วไปสำ�ม�รัถ
ใช้บรั้ก�รัได้อย่�งมั�นใจในคว�มปลอดภัยของพัสำดุด้วยรัะบบ Tracking และพนักง�นที่่�พรั้อมให้บรั้ก�รัตลอด 24 ชั�วโมง ที่ั้งยัง
สำ�ม�รัถเลือกปล�ยที่�งที่่�ต้องก�รัรัับพัสำดุได้ที่ั้งที่่�บ้�นและที่่�ร้ั�น 7-Eleven ที่ั�วปรัะเที่ศกว่� 12,400 สำ�ข�ที่ั�วปรัะเที่ศ ในรั�ค� 
ที่่�เป็นม้ตรั สำมกับปณ้ธั�นของก�รัเป็น “สำะดวกรัับ” อย่�งเต็มรัูปแบบ

ในม้ต้ของ “สำะดวกจ่�ย” นั้น บรั้ษััที่ฯ ได้พัฒน�รัะบบน้เวศเพื�อสำนับสำนุนธัุรัก้จ O2O โดยก�รัเพ้�มที่�งเลือกในก�รัชำ�รัะ
ค่�ส้ำนค้�และบร้ัก�รัในหล�กหล�ยรูัปแบบ โดยเฉพ�ะในปัจจุบันที่่�สัำงคมเร้ั�มเข้�สู่ำสำังคมด้จ้ที่ัลและสัำงคมไรั้เง้นสำด บร้ัษััที่ฯ ก็ม่
แพลตฟอรั์มรัองรัับก�รัชำ�รัะเง้นค่�สำ้นค้�และบรั้ก�รัภ�ยในรั้�น 7-Eleven ผ่�น Mobile Payment ของ True Money Wallet และ
ผู้ให้บร้ัก�รัอื�นๆ พร้ัอมกันน้่ บร้ัษััที่ฯ ม่ก�รัเพ้�มช่องที่�งก�รัชำ�รัะเง้นผ่�นบัตรัเครัด้ต โดยไม่ม่ก�รักำ�หนดยอดใช้จ่�ยข้ันตำ�� เพื�ออำ�นวย
คว�มสำะดวกและกรัะตุ้นยอดก�รัใช้จ่�ยของลูกค้� ที่ำ�ให้ม่ยอดก�รัใช้จ่�ยต่อบ้ลสูำงกว่�ก�รัชำ�รัะส้ำนค้�และบร้ัก�รัด้วยเง้นสำดอ่กด้วย 
ซึ่่�งพฤต้กรัรัมก�รัชำ�รัะค่�สำ้นค้�และบรั้ก�รัที่�งอ้เล็กที่รัอน้กสำ์ (Digital Payment) ในปีที่่�ผ่�นม� ม่ก�รัเต้บโตอย่�งก้�วกรัะโดด 
ที่ั้งก�รัชำ�รัะที่่�รั้�นสำ�ข� และผ่�นช่องที่�ง O2O โดยเป็นก�รัลดคว�มเสำ่�ยงของก�รัสัำมผัสำเง้นในช่วงสำถ�นก�รัณ์ COVID-19  
แพร่ัรัะบ�ดด้วย นอกจ�ก “สำะดวกจ่�ย” แล้ว บร้ัษััที่ฯ ยังเร่ังพัฒน�ธุัรัก้จก�รัให้บร้ัก�รัที่�งก�รัเง้น (Financial Services) ภ�ยใต้
ก�รัดำ�เน้นง�นของ “เค�น์เตอรั์เซึ่อรั์ว้สำ” โดยได้ขย�ยคว�มรั่วมมือครัอบคลุมธัน�ค�รัช้ันนำ�ที่ั้งของรััฐและเอกชนเกือบทีุ่กแห่ง 
เพื�อใหเ้ป็นตัวแที่นรัับฝ่�กและถอนเงน้แที่นธัน�ค�รั (Banking Agent) ที่่�รั�้น 7-Eleven ที่ั�วปรัะเที่ศ ชว่ยให้ลูกค้�ที่่�ม่คว�มต้องก�รั
ที่ำ�ธัุรักรัรัมเง้นสำดหลังเวล�ที่ำ�ก�รัปกต้ สำ�ม�รัถเข้�ถ่ง “บรั้ก�รัธัน�ค�รั” ได้อย่�งสำะดวกย้�งข่้นตลอด 24 ชั�วโมง 

ก�รัเตร่ัยมคว�มพรั้อมต�มแนวที่�งกลยุที่ธั์เหล่�น้่ ได้พ้สูำจน์ให้เห็นแล้วว่�บร้ัษััที่ฯ ยังสำ�ม�รัถให้บร้ัก�รัที่่�ตอบสำนอง 
คว�มต้องก�รัของลูกค้�ได้ ท่ี่�มกล�งบร้ับที่คว�มเปล่�ยนแปลงต่�งๆ ท่ี่�เก้ดข้่น โดยยอดก�รัสัำ�งส้ำนค้�ผ่�นที่�งช่องที่�ง O2O รัวมถ่ง
ก�รับรั้ก�รั สำ่งสำ้นค้� ม่ก�รัเต้บโตข่้นอย่�งรัวดเรั็วและม่นัยสำำ�คัญในช่วงก�รัแพรั่รัะบ�ดของ COVID-19 

2. กลยุทธ์์ด้้านลูกค้า เพีื�อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ 
ก�รัสำรั้�งและรัักษั�สำัมพันธัภ�พกับลูกค้� ยังเป็นกลยุที่ธั์ที่่�บรั้ษััที่ฯ ให้คว�มสำำ�คัญอย่�งที่่�สำุด เพื�อรัักษั�ให้ลูกค้�ยังคงใช้

บรั้ก�รัอย่�งต่อเนื�องไปตลอดทีุ่กช่วงวัย (Lifetime Customer) ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถ่งวัยสำูงอ�ยุ โดยบรั้ษััที่ฯ ได้พัฒน�ช่องที่�ง
ต้ดตอ่สืำ�อสำ�รักับลกูค�้ที่่�ม่คว�มหล�กหล�ยและสำอดคลอ้งกบัพฤต้กรัรัมก�รัสืำ�อสำ�รัในปัจจบุนัของลกูค�้ โดยเฉพ�ะชอ่งที่�งออนไลน์
ผ่�นโซึ่เช่ยลม่เด่ยอย่�ง เฟซึ่บุ�ก “7-Eleven Thailand” แอปพล้เคชัน “Line” “Instagram” “Twitter” รัวมไปถ่ง “Youtube”  
ของ 7-Eleven Thailand โดยปัจจุบันม่ผู้ต้ดต�มรัวมทีุ่กช่องที่�งกว่� 40 ล้�นรั�ย และยังม่ก�รัใช้ช่องที่�งดังกล่�วจัดก้จกรัรัม
ที่�งก�รัตล�ด (Digital Marketing) โดยม่ก�รัแจกคูปองอ้เล็กที่รัอน้กสำ์ (e-Coupon) เพื�อใช้เป็นสำ่วนลดในก�รัซึ่ื้อสำ้นค้�ที่่�รั้�น 
เป็นต้น

นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ยงัมุ่งมั�นพัฒน�และยกรัะดบัก�รัใหบ้ร้ัก�รัรัะบบสำม�ช้กภ�ยใตชื้�อ “ออลล ์เมมเบอรั ์(All Member)” 
ผ่�นแอปพล้เคชันผ่�นโที่รัศัพท์ี่มือถือ ท่ี่�เปิดตัวม�ต้ังแต่ปี 2562 และม่สำม�ช้กในรัะบบสูำงถ่ง 12 ล้�นคน ซ่ึ่�งรัะบบสำม�ช้กดังกล่�ว 
นอกจ�กจะใชเ้ป็นช่องที่�งก�รัสืำ�อสำ�รัไดด่้และใกลช้้ดกบัลกูค�้ม�กข้่นแลว้ ยงัจะชว่ยให้สำม�ช้กไดรั้ับส้ำที่ธัป้รัะโยชน์และส้ำที่ธัพ้้เศษั
ต�่งๆ ที่่�คุ้มค่� เชน่ ก�รัสำะสำมแตม้จ�กก�รัซึ่ื้อของและนำ�แตม้ม�ใชแ้ที่นเง้นสำด ซึ่ื้อสำน้ค้�ในรั�ค�พเ้ศษั หรัอืแลกรัับสำน้ค้�พรั่เม่�ยม
ต่�งๆ ตลอดไปจนถ่งสำ้ที่ธั้พ้เศษัในก�รัรั่วมสำนุก รั่วมช้งโชค และเข้�รั่วมก้จกรัรัมด้�นเอนเตอรั์เที่นเมนต์ ตลอดไปจนถ่งสำ่วนลด
โปรัโมชั�นพ้เศษัต่�งๆ ที่่�คัดสำรัรัม�เฉพ�ะสำม�ช้กอ่กม�กม�ย ที่ั้งน่้ จ�กคว�มผูกพันและสำ้ที่ธั้ปรัะโยชน์ต่�งๆ จ�กก�รัเป็นสำม�ช้ก 
“All Member” ที่ำ�ให้ลูกค้�ที่่�เป็นสำม�ช้กม่ยอดก�รัจับจ่�ยซึ่ื้อส้ำนค้�และคว�มถ่�ในก�รัเข้�ม�ใช้บร้ัก�รัสูำงกว่�ลูกค้�ที่ั�วไปอย่�ง 
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ม่นัยสำำ�คัญ ที่ั้งน่้ ในปีต่อๆ ไปบรั้ษััที่ฯ ยังตั้งเป้�ขย�ยฐ�นสำม�ช้กอย่�งต่อเนื�อง เพื�อให้ลูกค้�ทีุ่กคนได้ปรัะโยชน์จ�กรัะบบสำม�ช้ก
ของ “All Member” อย่�งแที่้จรั้ง 

ท้ัี่งน้่ ก�รัพัฒน�ช่องที่�งต้ดต่อสืำ�อสำ�รักับลูกค้�ต่�งๆ โดยเฉพ�ะบนอ้นเที่อร์ัเน็ตและสืำ�อสัำงคมออนไลน์ท่ี่�หล�กหล�ย ที่ำ�ให้
บรั้ษััที่ฯ ได้รัับฟังเสำ่ยง (Voice of Customer) และคว�มค้ดเห็นลูกค้�โดยตรัง (Customer Feedback) เพื�อศ่กษั� ที่ำ�คว�มเข้�ใจ
พฤต้กรัรัมผู้บร้ัโภค ควบคู่ไปกับก�รัสำำ�รัวจว้จัย รัวมไปถ่งก�รัสำังเกตพฤต้กรัรัมของลูกค้� เพื�อนำ�ม�ว้เครั�ะห์ข้อมูลในเช้งล่ก 
(Data Analytic) ในก�รัเข�้ถง่และเข�้ใจคว�มตอ้งก�รัของลูกค�้ โดยใชเ้ที่คโนโลย่ที่่�เหม�ะสำม เพื�อใหเ้กด้คว�มรัวดเรัว็และแมน่ยำ�
ย้�งข้่นและนำ�ไปสู่ำก�รันำ�เสำนอส้ำนค้�และบร้ัก�รัให้ตรังต�มคว�มต้องก�รั (Customized Offering) ก�รัออกแบบและปรัับ
กรัะบวนก�รัที่ำ�ง�นและก�รัให้บร้ัก�รัที่่�ม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พ รัองรัับสัำงคมด้จ้ที่ัล และนำ�ม�ใช้ปรัะกอบก�รัว�งแผนเพื�อห�โอก�สำที่�ง
ธัุรัก้จในก�รัตอบสำนองคว�มต้องก�รัและพฤต้กรัรัมของลูกค้�ต่อไปในอน�คต 

3.  กลยุทธ์์การขยายและพัีฒนาร้านสาขาครอบคลุมและสอด้คล้องกับพีฤติกรรมความต้องการของลูกค้าในแต่ละพืี�นที�
ถ่งแม้ก�รัค้�ข�ยผ่�นช่องที่�งออนไลน์จะที่ว่คว�มสำำ�คัญม�กข้่นในปัจจุบัน แต่บร้ัษััที่ฯ ก็ยังให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัขย�ยร้ั�น

สำ�ข�ใหม่อย่�งม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พบนที่ำ�เลที่่�ม่ศักยภ�พ ครัอบคลุมที่ั�วทีุ่กพื้นที่่�เพื�อให้บรั้ก�รัรัองรัับก�รัขย�ยตัวของชุมชนเมืองและ
คว�มต้องก�รัอุปโภคบร้ัโภคของลูกค้� โดยในปี 2563 บร้ัษััที่ฯ ต้ังเป้�หม�ยเปิดสำ�ข�ใหม่ 700 สำ�ข� ซ่ึ่�งบร้ัษััที่ฯ สำ�ม�รัถดำ�เน้นก�รั
ไปได้ต�มแผนแม้ก�รัก่อสำรั้�งรั้�นสำ�ข�จะได้รัับผลกรัะที่บจ�กสำถ�นก�รัณ์ COVID-19 บ้�งก็ต�ม โดยบรั้ษััที่ฯ กำ�หนดกลยุที่ธั์
ก�รัขย�ยสำ�ข�ไปยังหัวเมืองรัองที่่�ม่ศักยภ�พและม่ก�รัเต้บโตอย่�งรัวดเรั็วในช่วงรัะยะเวล�ไม่ก่�ปีที่่�ผ่�นม� ขย�ยรั้�นสำ�ข�ต�ม
ก�รัขย�ยตัวของโครังสำรั้�งพื้นฐ�นก�รัคมน�คม โดยม่เสำ้นที่�งรัถไฟและรัถไฟฟ้�คว�มเรั็วสำูงเป็นแกนสำำ�คัญ รัวมถ่งขย�ยสำ�ข�
ในที่ำ�เลศักยภ�พอื�นๆ ในรูัปแบบก�รัรัว่มเป็นพันธัม้ตรักบักลุ่มธัรุักจ้ อ�ที่ ้บร้ัษัทัี่พฒัน�อสำงัห�ร้ัมที่รััพย์ เครัอืข�่ยสำถ�นพย�บ�ล
และสำถ�นศ่กษั� เป็นต้น เพื�อเปิดร้ั�นสำ�ข�ไปยังคอนโดม้เน่ยม โรังพย�บ�ล อ�ค�รัสำำ�นักง�น มห�ว้ที่ย�ลัย และที่ำ�เลที่่�ลูกค้� 
ม่รั�ยได้สำูง นอกจ�กน่้ เพื�อเป็นก�รัตอบสำนองพฤต้กรัรัมผู้บรั้โภคที่่�ใช้รัถสำ่วนตัว ก�รัขย�ยตัวของเมือง และเป็นก�รัขย�ยรััศม ่
ก�รัให้บรั้ก�รัลูกค้�ให้ม�กข่้น จ่งม่ก�รัขย�ยรั้�นสำ�ข�ขน�ดใหญ่ ในลักษัณะรั้�น Stand Alone ซึ่่�งม่พื้นที่่�จอดรัถบรั้ก�รัม�กข่้น 
โดยในปี 2563 ม่ท้ัี่งส้ำ�นกว่� 5,400 สำ�ข� พร้ัอมท้ัี่งเพ้�มขน�ดพ้ืนท่ี่�ข�ยในร้ั�น เพื�อเพ้�มคว�มหล�กหล�ยของส้ำนค้� โดยเฉพ�ะส้ำนค้�
อุปโภคบร้ัโภคภ�ยในครััวเรืัอน (In-home Consumption) อย่�งส้ำนค้�แพ็กใหญ่ ขน�ดใหญ่ ที่่�เต้บโตม�ต้ังแต่ช่วงที่่�ม่ 
ก�รัแพร่ัรัะบ�ดของสำถ�นก�รัณ์ COVID-19 นอกจ�กน้่ ภ�ยในร้ั�นยังม่ก�รัจัดสำรัรัพ้ืนท่ี่�จำ�หน่�ยอ�ห�รัและเครืั�องดื�ม ในรูัปแบบของ
ก�รัปรัะกอบอ�ห�รัสำดม�กข้่น ที่ั้งมุมก�แฟและเบเกอรั่�สำด ที่ั้งภ�ยใต้แบรันด์ “All Café” และ “Kudsan” และก�รัปรัะกอบ 
อ�ห�รัสำดแบบง่�ยๆ พรั้อมพ้ืนที่่�รัับปรัะที่�นอ�ห�รัภ�ยในร้ั�น (รั้�น Banking) เพื�อคว�มสำะดวกสำำ�หรัับลูกค้� รัวมถ่งม่พ้ืนที่่� 
ให้บรั้ก�รัรัูปแบบใหม่ๆ อ�ที่้ ก�รับรั้ก�รัรัับฝ่�กเง้นแที่นธัน�ค�รั (Banking Agent) ก�รับรั้ก�รัรัับสำ่งพัสำดุ “Speed-D” เป็นต้น 
กลยุที่ธั์ก�รัขย�ยสำ�ข�ของบรัษ้ััที่ฯ ยงัเป็นก�รัสำนบัสำนนุกลยทุี่ธั์ O2O ของบรัษ้ััที่ฯ โดยทีุ่กรั�้นสำ�ข�สำ�ม�รัถรัองรับัก�รัใหบ้รัก้�รั
ส่ำงส้ำนค้�ต�มคว�มต้องก�รั (On-demand Delivery) ให้กับลูกค้�ท่ี่�อยู่ในรััศม่ก�รัให้บร้ัก�รัของร้ั�น เป็นก�รัเพ้�มคว�มสำะดวกสำบ�ย
และต่อยอดโอก�สำที่�งธัุรัก้จอ่กด้วย

นอกจ�กน้่ บร้ัษััที่ฯ ยังให้คว�มสำำ�คัญกับก�รับร้ัห�รัจัดก�รัเครืัอข่�ยร้ั�นสำ�ข�ท่ี่�ม่อยู่กว่� 12,400 สำ�ข� โดยให้คว�มสำำ�คัญ
กับก�รัค้นห�นวัตกรัรัมใหม่ๆ และก�รัผสำมผสำ�นเที่คโนโลย่เข้�ม�ปรัับใช้ภ�ยในร้ั�นสำ�ข� เพื�อให้ร้ั�นสำ�ข�ท่ี่�ม่อยู่ ม่ปรัะส้ำที่ธ้ัภ�พ 
ม่คว�มที่ันสำมัย รัวบรัวมนวัตกรัรัมด้�นต่�งๆ ที่ั้งด้�นเที่คโนโลย่ ส้ำ�งอำ�นวยคว�มสำะดวก รัวมไปถ่งอุปกรัณ์สำมัยใหม่เข้�ม�ใช้  
เพื�อให้ร้ั�นสำ�ข�ยังคงด่งดูดลูกค้� สำ�ม�รัถสำร้ั�งปรัะสำบก�รัณ์ในก�รัจับจ่�ยใช้สำอยท่ี่�สำะดวกรัวดเร็ัว ตอบสำนองไลฟ์สำไตล์คนรุ่ันใหม่ 
และก�รัก้�วเข้�สำู่สำังคมยุคด้จ้ที่ัล ในขณะเด่ยวกัน เที่คโนโลย่ต่�งๆ ก็ได้รัับก�รันำ�ม�ปรัะยุกต์ใช้อย่�งเหม�ะสำม เพื�อให้รั้�นสำ�ข�
ม่ปรัะส้ำที่ธ้ัภ�พในก�รัปรัะหยัดพลังง�นและเป็นม้ตรักับส้ำ�งแวดล้อม โดยร้ั�น 7-Eleven สำ�ข�ธั�รั�พัที่ย� เป็นตัวอย่�งของร้ั�นต้นแบบ
ในก�รัปรัะหยัดพลังง�นได้เป็นอย่�งด่ โดยสำ�ข�ดังกล่�ว ม่ก�รัต้ดตั้งหลังค�แบบ Solar Rooftop ผล้ตไฟฟ้�ที่ดแที่นได้ปรัะม�ณ
รั้อยละ 50 ม่จุดบร้ัก�รัสำถ�น่ช�ร์ัจไฟสำำ�หรัับรัถยนต์รัะบบไฟฟ้� ม่ผนังกรัะจก 2 ช้ัน ลดก�รัถ่�ยเที่คว�มร้ัอน ที่ั้งม่จอ LED  
แสำดงผลก�รัใช้พลังง�นจ�กอุปกรัณ์ไฟฟ้�ในสำ�ข�แบบ Real Time จนที่ำ�ให้ร้ั�นสำ�ข�ธั�รั�พัที่ย� ได้รัับรั�งวัลรัองชนะเล้ศอันดับ 2 
ปรัะเภที่ Best Practices of Green Building Small & Medium Category ซึ่่�งนับเป็นบร้ัษััที่ในปรัะเที่ศไที่ยเพ่ยงหน่�งเด่ยว 
ที่่�รัับรั�งวัลในปรัะเภที่น่้ จ�กง�น ASEAN Energy Awards จัดโดย องค์กรั ASEAN Centre for Energy (ACE) ในปีที่่�ผ่�นม�ด้วย
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ในสำ่วนของตู้จำ�หน่�ยสำ้นค้�อัตโนมัต้ (Vending Machine) จำ�หน่�ยสำ้นค้� อ�ห�รั เครัื�องดื�ม และสำ้นค้�ในช่ว้ตปรัะจำ�วัน
เพื�ออำ�นวยคว�มสำะดวกกับลูกค้�ในพื้นที่่�ที่่�ไม่ม่รั้�นสำ�ข�นั้น ในปี 2563 ได้ขย�ยตู้จำ�หน่�ยสำ้นค้�อัตโนมัต้ (Vending Machine) 
ไปที่ัง้สำ้�นกว�่ 2,500 ตู้ที่ั�วปรัะเที่ศ โดยลูกค�้สำ�ม�รัถเลอืกชำ�รัะเงน้ไดห้ล�กหล�ยชอ่งที่�ง นบัเป็นที่�งเลอืกที่่�ตรังกบัคว�มตอ้งก�รั
ของว้ถ่ช่ว้ตในยุคสำมัยใหม่และได้ผลตอบรัับจ�กลูกค้�เป็นอย่�งด่

4.  กลยุทธ์์ด้้านสินค้า เพืี�อตอบโจทย์การเป็นจุด้หมายปลายทางของอาหารและเครื�องดื้�ม (Food & Drink Destination) 
และความต้องการด้้านสุขภัาพีและการมีสุขภัาวะที�ด้ีของคนไทย

บร้ัษััที่ฯ ให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัศ่กษั�และที่ำ�คว�มเข้�ใจพฤต้กรัรัมผู้บร้ัโภคเช้งล่ก (Customer Insight) เพื�อนำ�ม�ใช้ในก�รั
สำรัรัห�และพัฒน�สำ้นค้�ที่่�สำอดคล้องกับที่้ศที่�งของตล�ด และที่ันกับก�รัเปล่�ยนแปลงของสำังคม รัวมถ่งพฤต้กรัรัมของลูกค้�ที่่�ม่
คว�มต้องก�รัแตกต่�งกันในแต่ละกลุ่ม แต่ละพ้ืนท่ี่� เพื�อให้ลูกค้�ได้รัับส้ำนค้�และบร้ัก�รัท่ี่�ช่วยตอบโจที่ย์ แก้ปัญห�ให้ก�รัดำ�เน้นช่ว้ต
ของผู้บร้ัโภคได้ตรังต�มคว�มต้องก�รัและครัอบคลุมที่ั�วถ่งม�กข้่น โดยหน่�งในกลยุที่ธั์ด้�นส้ำนค้�ที่่�สำำ�คัญ คือ ก�รัสำรั้�งให้  
7-Eleven เป็นจุดหม�ยปล�ยที่�งท่ี่� 1 ในใจลูกค้�เมื�อน่กถ่งอ�ห�รัและเครืั�องดื�ม (Food & Beverage Destination) โดยยังคงย่ดมั�น
สำโลแกน “ห้วเมื�อไหรั่ก็แวะม�” ที่่�รั้�น 7-Eleven ควบคู่ไปกับก�รับรั้ก�รัสำ่งสำ้นค้�ต�มคว�มต้องก�รั (On-demand Delivery) 
ต�มสำโลแกน “ห้วเมื�อไหรั่ก็สัำ�งเลย” เพื�อตอบสำนองก�รัขย�ยตัวของแพลตฟอรั์ม O2O ด้วย ที่ั้งน้่ บร้ัษััที่ฯ ได้พัฒน�ส้ำนค้� 
พรั้อมรัับปรัะที่�น (Ready-to-Eat: RTE) ท้ัี่งอ�ห�รัค�ว โดยม่รูัปแบบอ�ห�รัจ�นเด่�ยวและกับข้�วท่ี่�ม่คว�มหล�กหล�ยม�กข้่น  
ขนมหว�น ที่ั้งเบเกอรั่�และขนมหว�นไที่ย อ�ห�รัว่�งในม้ือรัองท้ี่อง ผักผลไม้สำดตัดแต่งพรั้อมที่�น และเครืั�องดื�มที่่�สำดใหม่ 
ในแต่ละวัน เพื�อให้เก้ดคว�มหล�กหล�ยและเพ้�มที่�งเลือกให้แก่ลูกค้�เลือกบร้ัโภคได้ถ่ง 7 ม้ือต่อวัน ย้�งไปกว่�น้ัน ส้ำนค้�อ�ห�รั 
และเครืั�องดื�มของบร้ัษััที่ฯ ยังม่คว�มโดดเด่นและแตกต่�งจ�กคู่แข่ง โดยนอกเหนือจ�กรัสำช�ต้ที่่�อรั่อยแล้ว แต่ละเมนูยังเพ้�ม 
คุณปรัะโยชน์และคุณค่�ที่�งโภชน�ก�รั เพื�อสำ่งเสำรั้มสำุขภ�พและสำุขภ�วะที่่�ด่ของคนไที่ย อ�ที่้ อ�ห�รัแคลอรั่�ตำ�� อ�ห�รัที่่�ลดเกลือ
ลดนำ้�ต�ล เพื�อตอบโจที่ย์ผู้บรั้โภคที่่�คำ�น่งถ่งสำุขภ�พและก�รัเข้�สำู่สำังคมสำูงอ�ยุของสำังคมไที่ย เป็นต้น 

นอกจ�กรัสำช�ต้ที่่�อรั่อยและคุณค่�ที่�งโภชน�ก�รัแล้ว บร้ัษััที่ฯ ยังใสำ่ใจและให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัควบคุมม�ตรัฐ�น 
คว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�รั (Food Safety) โดยพัฒน�รัะบบเพ้�มปรัะส้ำที่ธ้ัภ�พของรัะบบห่วงโซ่ึ่อุปที่�นและก�รัตรัวจสำอบย้อนกลับ 
(Traceability) เพื�อยกรัะดับคุณภ�พส้ำนค้�ต้ังแต่ผู้ผล้ต ก�รัขนส่ำง และก�รัจัดก�รัที่่�ร้ั�น เพื�อให้ลูกค้�ได้รัับส้ำนค้�ที่่�ม่คุณภ�พ  
สำดใหม่ในทีุ่กๆ ม้ือตลอดที่ั้ง 7 วัน และที่่�มกล�งสำภ�วะที่่�สัำงคมไที่ยได้รัับผลกรัะที่บจ�กภ�วะเศรัษัฐก้จอันม่ปัจจัยม�จ�กก�รั 
แพรั่รัะบ�ดของ COVID-19 ที่�งบร้ัษััที่ฯ ได้รั่วมมือกับ บร้ัษััที่ ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด ซึ่่�งเป็นผู้พัฒน�และผล้ตอ�ห�รัรั�ยใหญ่ของ 
7-Eleven เพื�อจัดที่ำ�ข้�วกล่องท่ี่�ม่ปร้ัม�ณม�กในรั�ค�พ้เศษั ภ�ยใต้แนวค้ด “อ้�มคุ้ม” เพื�อเป็นก�รัช่วยเหลือปัญห�ค่�ครัองช่พให้กับ
ลูกค้�ของบร้ัษััที่ฯ ซึ่่�งแนวค้ดดังกล่�วได้รัับก�รัตอบรัับอย่�งด่ม�ก นำ�ไปสู่ำก�รัพัฒน�แนวค้ด “อ้�มคุ้ม” น้่ไปต่อยอดกับผู้ผล้ต 
รั�ยอื�นๆ ในสำ้นค้�ในกลุ่มอื�นๆ อ�ที่้ เบเกอรั่�และเครัื�องดื�มต่อไป 

นอกจ�กอ�ห�รัปรังุสำำ�เรัจ็พรัอ้มรัับปรัะที่�น (Ready-to-Eat: RTE) แล้ว ที่�งบร้ัษัทัี่ฯ ยงัไดย้กรัะดบัก�รัใหบ้ร้ัก�รัอ�ห�รั
และเครืั�องดื�มภ�ยในรั�้น และก�รัส่ำงส้ำนค�้ต�มคว�มตอ้งก�รั (On-demand Delivery) ที่�งบร้ัษัทัี่ฯ จง่พัฒน�ใหร้ั�้นสำ�ข�ม่บร้ัก�รั
อ�ห�รัปรัะกอบสำดพรั้อมเสำ้รั์ฟ ที่ั้ง “ชงสำด อบสำด และปรัุงสำด” ในสำ่วนของก�แฟและเบเกอรั่�อบสำดนั้น บรั้ษััที่ฯ ม่ก�รัเพ้�มจำ�นวน
มุมก�แฟสำด “ออลล์ ค�เฟ่” และร้ั�น “คัดสำรัรั” ไปต�มร้ั�นสำ�ข� รัวมกว่� 9,000 สำ�ข� ทัี่�วปรัะเที่ศ ม่เบเกอร่ั�อบสำดรัวมแล้วกว่�  
2,000 สำ�ข� และยังม่ก�รัจำ�หน่�ยอ�ห�รัปรัุงสำดพรั้อมเส้ำร์ัฟ หรัือ Food Place ในเขตพ้ืนที่่�กรุังเที่พมห�นครัและต่�งจังหวัด  
อ่กปรัะม�ณ 370 สำ�ข� โดยอ�ห�รัปรัุงสำดนั้นม่เมนูที่่�หล�กหล�ย สำ�ม�รัถปรัับได้ต�มคว�มต้องก�รั เพื�อเป็นที่�งเลือกที่่�สำะดวก
สำบ�ย สำะอ�ด รัวดเร็ัว และปรัุงด้วยวัตถุด้บคุณภ�พ ซึ่่�งจะเปิดในที่ำ�เลที่่�ใกล้กับสำถ�นศ่กษั� ตล�ด สำำ�นักง�น โรังพย�บ�ล  
ที่่�พักอ�ศัย จุดต่อรัถ ฯลฯ ที่่�ม่คว�มเดือดรั้อนในก�รัห�อ�ห�รัรัับปรัะที่�นในช่วงที่่�รั้�นค้�ที่ั�วไปไม่เปิดให้บรั้ก�รัเป็นหลัก 

นอกจ�กส้ำนค้�กลุ่มอ�ห�รัและเครืั�องดื�มแล้ว เพื�อสำอดรัับกับพฤต้กรัรัมของลูกค้�ที่่�หันม�ใส่ำใจสุำขภ�พและคว�มง�ม 
ม�กข้่น กอปรักับกลุ่มผู้สูำงอ�ยุท่ี่�เร้ั�มม่สัำดส่ำวนเพ้�มข้่นในสัำงคมไที่ย บร้ัษััที่ฯ ได้ขย�ยมุมส้ำนค้�สุำขภ�พ (Eat Well Corner) ท่ี่�ในปัจจุบัน
ม่รั�ว 775 สำ�ข� จำ�หน่�ยผักผลไม้สำด สำมุนไพรั และสำ้นค้�สำุขภ�พครับวงจรั ในพื้นที่่�ที่่�ม่ศักยภ�พและม่คว�มต้องก�รั อย่�งรั้�น
ในโรังพย�บ�ล เป็นต้น โดยในปี 2563 ที่่�ผ่�นม� พฤต้กรัรัมผู้บรั้โภคได้หนัม�ดูแลสำุขภ�พและสำุขภ�วะที่่�ด่ เพื�อใหร้ั่�งก�ยม่คว�ม
แข็งแรัง อันเป็นผลกรัะที่บสำืบเนื�องม�จ�กก�รัแพรั่รัะบ�ดของ COVID-19 ที่ำ�ให้ยอดข�ยของส้ำนค้�ในกลุ่มน้่เต้บโตและ 
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ม่ก�รัขย�ยตัวของไลน์ส้ำนค้�ใหม่ๆ ม�กม�ย ยกตัวอย่�งเช่น กลุ่มผล้ตภัณฑ์์ส้ำนค้�เครืั�องดื�มท่ี่�ให้ปรัะโยชน์ต่อร่ั�งก�ย (Functional 
Drink) อย่�งเครัื�องดื�มผสำมว้ต�ม้นและแรั่ธั�ตุ เป็นต้น

ในสำ่วนของสำ้นค้�และผล้ตภัณฑ์์เพื�อคว�มง�ม ซึ่่�งเป็นสำ้นค้�ที่่�ม่คว�มต้องก�รัเต้บโตสำูงข่้นม�กในปัจจุบัน ในปี 2563 น่้ 
บรั้ษััที่ฯ ได้ที่ำ�ก�รัเปิดตัวสำ้นค้�พรั่เม่�ยม ภ�ยใต้ชื�อแบรันด์ “All Guardian” ซึ่่�งเป็นรั้�นอันดับ 1 ด้�นสำุขภ�พและคว�มง�มจ�ก
ส้ำงคโปร์ั โดยเป็นก�รัจับมือกับบร้ัษััที่ แดร่ั� ฟ�ร์ัม อ้นเตอร์ัเนชั�นแนล โฮลด้�ง จำ�กัด ซ่ึ่�งบร้ัษััที่ฯ ได้เลือกสำรัรัผล้ตภัณฑ์์เพื�อตอบโจที่ย์
คว�มสำวยสุำขภ�พด่ที่่�ผ่�นก�รัที่ดสำอบโดยแพที่ย์ผู้เช่�ยวช�ญด้�นผ้วหนังม�ถ่ง 5 แบรันด์ ได้แก่ ก�ร์ัเด้่ยน คุซึ่�บ�นะ เดอร์ัม�  
365 โบที่�เนโก้ ก�รั์เด้น และแฮปปี้ ม�สำก์ ที่่�ได้รัับคว�มน้ยมอย่�งสำูงในเอเช่ย ม�ให้ลูกค้�สำ�ม�รัถเข้�ถ่งได้อย่�งสำะดวกสำบ�ย
ได้ที่่�รั้�น 7-Eleven รั้�นย�เอ็กซึ่์ต้� พลัสำ รัวมที่ั้งช่องที่�ง ALL Online ด้วย 

ท้ัี่งน้่ บร้ัษััที่ฯ ยังได้ขย�ยมุมจำ�หน่�ยย�สำ�มัญปรัะจำ�บ้�นและผล้ตภัณฑ์์เพื�อสุำขภ�พ “eXta” ภ�ยในร้ั�น 7-Eleven  
ท่ี่�ในปัจจุบันม่กว่� 10,400 สำ�ข�ทัี่�วปรัะเที่ศ โดยที่�งบร้ัษััที่ฯ มุ่งหวังให้ eXta เป็นธุัรัก้จท่ี่�ให้บร้ัก�รัด้�นสุำขภ�พ อำ�นวยคว�มสำะดวก
ให้แก่ชุมชน ด้วยสำ้นค้�และบรั้ก�รัที่่�หล�กหล�ยในด้�นสำุขภ�พ ไม่ว่�จะเป็นย� อ�ห�รัเสำรั้ม เวชสำำ�อ�ง อุปกรัณ์ก�รัแพที่ย์ และ
ผล้ตภัณฑ์์เพื�อสุำขภ�พท่ี่�ทุี่กคนสำ�ม�รัถเข้�ถ่งได้ง่�ย และเป็นท่ี่�พ่�งของชุมชน เพื�อส่ำงเสำร้ัมสุำขภ�พอน�มัยท่ี่�ด่ของคนไที่ยทัี่�วปรัะเที่ศ 
ภ�ยใต้สำโลแกน “สำุขภ�พด่ สำะดวกทีุ่กที่่� ทีุ่กเวล�” นอกจ�กน่้ บรั้ษััที่ฯ ยังเรั่งขย�ยรั้�น “eXta Plus” ที่่�ม่เภสำัชกรัปรัะจำ�รั้�นเป็น
ผู้ให้คำ�ปรั่กษั�และพรั้อมให้บรั้ก�รั ในรัูปแบบรั้�น Stand Alone ที่่�ปัจจุบันม่อยู่รั�ว 309 รั้�น โดยที่�งบรั้ษััที่ฯ ได้เปิดรัับ Store 
Business Partner รั้�นข�ยย�ในกลุ่มเภสำัชกรัที่่�ต้องก�รัม่รั้�นย�เป็นของตัวเอง และมุ่งเน้นก�รัพัฒน�ศักยภ�พของเภสำัชกรัและ
บคุล�กรัในรั�้น และเพื�อตอบโจที่ย์สัำงคมยุคด้จทั้ี่ลและตอบสำนองลูกค้�ที่่�ม่ปัญห�ด้�นสำขุภ�พ ซึ่่�งอยู่ในพ้ืนที่่�ห่�งไกลหรัอืไม่สำะดวก
ในก�รัเด้นที่�งม�ที่่�ร้ั�นสำ�ข� ในปี 2563 ที่�งบร้ัษัทัี่ฯ จง่ได้พัฒน�แอปพล้เคชัน “All Pharma See” เพื�อให้บร้ัก�รัปร่ักษั�เภสำชักรั
เรัื�องสำุขภ�พและก�รัใช้ย�ได้ฟรั่ ซึ่่�งแอปพล้เคชันดังกล่�ว ลูกค้�ยังสำ�ม�รัถค้นห�รั้�นย�ใกล้บ้�น สำั�งซึ่ื้อสำ้นค้�ล่วงหน้� และอ่�น
สำ�รัะด่ๆ ด้�นสำุขภ�พได้อ่กด้วย

5.  กลยุทธ์์ด้้านความยั�งยืน ด้้วยการด้ำาเนินธ์ุรกิจอย่างมีธ์รรมาภัิบาลและเป็นคนด้ีของสังคม 
บร้ัษััที่ฯ มุ่งมั�นดำ�เน้นง�นภ�ยใต้ว้สัำยทัี่ศน์ด้�นคว�มยั�งยืน “เป็นองค์กรัท่ี่�อำ�นวยคว�มสำะดวกให้ชุมชน สัำงคม ม่คว�มก้นด่  

อยู่ด่ ม่คว�มสุำข” เพื�อคว�มยั�งยืนท่ี่�ครัอบคลุมท้ัี่งเศรัษัฐก้จ สัำงคม ส้ำ�งแวดล้อม และธัรัรัม�ภ้บ�ล โดยคำ�น่งถ่งผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย 
ทุี่กกลุ่มอย่�งทัี่�วถ่ง ครัอบคลุมท้ัี่งม้ต้ ด้�นธัรัรัม�ภ้บ�ล สัำงคม และส้ำ�งแวดล้อม อ่กท้ัี่งยังมุ่งสำร้ั�งปรัะโยชน์ให้กับสัำงคมและปรัะเที่ศ 
ภ�ยใต้หลักบรัรัษััที่ภ้บ�ล มุ่งเน้นคว�มโปร่ังใสำ ส่ำงเสำร้ัมก�รัต่อต้�นทุี่จร้ัต ปลูกจ้ตสำำ�น่กให้พนักง�นทุี่กคน ที่ำ�ง�นด้วยคว�มซืึ่�อสัำตย์ 
สำุจรั้ต ม่คุณธัรัรัม คำ�น่งถ่งชุมชน สำังคม และสำ้�งแวดล้อม โดยม่ก�รัสำรั้�งคุณค่�ให้กับสำังคมและองค์กรัรั่วมกัน (Creating Shared 
Value) ในกรัะบวนก�รัที่ำ�ง�น จ�กคว�มมุ่งมั�นดำ�เน้นธุัรัก้จโดยคำ�น่งผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยในทุี่กม้ต้ ท้ัี่งเศรัษัฐก้จ สัำงคม ส้ำ�งแวดล้อม  
เพื�อก้�วไปสู่ำองค์กรัแห่งคว�มยั�งยืน ภ�ยใต้ปณ้ธั�น “ร่ัวมสำรั้�งสำรัรัค์และแบ่งปันโอก�สำให้ทีุ่กคน” ม�อย่�งต่อเนื�องกว่� 30 ปี  
สำ่งผลให้บรั้ษััที่ฯ ได้รัับก�รัยอมรัับและรัับรัองจ�กหน่วยง�นและสำถ�บันที่ั้งในและรัะหว่�งปรัะเที่ศม�กม�ย 

ในปี 2563 บร้ัษััที่ฯ ได้รัับคัดเลือกให้เป็นสำม�ช้กดัชน่คว�มยั�งยืนด�วโจนส์ำ (Dow Jones Sustainability Indices) หรืัอ  
DJSI จ�กก�รัปรัะเม้นปรัะสำ้ที่ธั้ผลก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จต�มแนวที่�งก�รัพัฒน�อย่�งยั�งยืนของบรั้ษััที่ชั้นนำ�รัะดับโลก ปรัะจำ�ปี 2020 
โดย S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM ในกลุ่มธุัรัก้จค้�ปล่กอ�ห�รัและส้ำนค้�อุปโภคบร้ัโภค (Food & Staples Retailing) 
ที่ั้งในกลุ่ม World Index ต่อเนื�องเป็นปีที่่� 3 (2018-2020) และ Emerging Markets Index ต่อเนื�องเป็นปีที่่� 4 (2017-2020) 
โดยในปี 2563 บร้ัษัทัี่ฯ ม่คะแนนที่่�สำะที่อ้นถง่ผลดำ�เน้นก�รัที่่�โดดเดน่เพ้�มข้่นในหล�ยหมวด โดยเฉพ�ะก�รัใหค้ว�มสำำ�คญักบัก�รั
ดำ�เน้นก�รัเรัื�องก�รับรั้ห�รัห่วงโซึ่่อุปที่�นอย่�งรัับผ้ดชอบ ตั้งแต่ต้นนำ้�จนถ่งปล�ยนำ้� บรั้ษััที่ฯ มุ่งมั�นพัฒน�ศักยภ�พของ SME 
ต�มแนวที่�งก�รัพัฒน�อย่�งยั�งยนือย่�งจร้ังจงัและต่อเนื�อง ชว่ยลดคว�มเสำ่�ยงในห่วงโซึ่อ่ปุที่�น สำง่ผลให้บร้ัษัทัี่ฯ และคูค้่�สำ�ม�รัถ
เต้บโตรั่วมกันได้อย่�งมั�นคงและยั�งยืน

นอกจ�กดัชน่ DJSI แล้ว บร้ัษััที่ฯ ยังได้รัับก�รัคัดเลือกให้เป็นสำม�ช้ก FTSE4Good Index ในกลุ่ม Food & Drug Retailers 
ซึ่่�งเป็นดชัน่ที่่�ได้รัับคว�มเชื�อถอืรัะดับโลก จดัที่ำ�โดย FTSE Russell ตอ่เนื�องเป็นปีที่่� 3 โดยม่คะแนนต้ดอันดบัสูำงสุำด 1 ใน 5 บร้ัษัทัี่
ช้ันนำ�ที่ั�วโลกในทีุ่กๆ ม้ต้ ไม่ว่�จะเป็นด้�นส้ำ�งแวดล้อม จ�กก�รัใช้ที่รััพย�กรัอย่�งยั�งยืน รัวมถ่งก�รัป้องกันมลภ�วะ และดูแล 
ก�รัเปล่�ยนแปลงของสำภ�พภูม้อ�ก�ศ ด้�นสัำงคม ซ่ึ่�งเป็นผลม�จ�กก�รัสำร้ั�งคุณค่�ที่�งสัำงคมตลอดห่วงโซ่ึ่อุปที่�น คว�มรัับผ้ดชอบ
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ต่อลูกค้� และส้ำที่ธั้มนุษัยชนและด้�นธัรัรัม�ภ้บ�ล สำะที่้อนให้เห็นถ่งก�รัดำ�เน้นก�รักำ�กับดูแลที่่�แข็งแกร่ังเป็นที่่�ยอมรัับในรัะดับ
สำ�กลด้วย

ในด้�นธัรัรัมภบ้�ลนั้น บรั้ษััที่ฯ ยงัไดร้ัับก�รัจัดอันดบัอยูใ่นกลุม่ดเ่ล้ศ (Excellent) ไดค้ะแนน 5 ด�ว ด้�นก�รักำ�กับดแูล
กจ้ก�รับร้ัษัทัี่ที่่�ด่ (Corporate Governance หรัอื CG) จ�กที่�งสำม�คมส่ำงเสำร้ัมสำถ�บนักรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ไที่ย (IOD) โดยก�รัสำนับสำนนุ
จ�กตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย (ตลที่.) ซึ่่�งได้สำำ�รัวจและปรัะเม้นก�รักำ�กับดูแลก้จก�รับร้ัษััที่จดที่ะเบ่ยน (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ปรัะจำ�ปี 2563 โดยใช้หลักเกณฑ์์ในก�รัปรัะเม้นที่่�พัฒน�จ�กหลักก�รั
กำ�กับดูแลก้จก�รัท่ี่�ด่ของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) แสำดงใหเ้ห็นถ่งคว�มมุ่งมั�นของ 
บรั้ษััที่ฯ ที่่�จะพัฒน�ม�ตรัฐ�นก�รักำ�กับดูแลก้จก�รับรั้ษััที่ที่่�ด่ (CG) อย่�งต่อเนื�อง โดยให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จควบคู่
ไปกับก�รัคำ�น่งถ่งผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยเพื�อก�รัเต้บโตอย่�งยั�งยืน ซ่ึ่�งเป็นไปต�มแนวโน้ม CG ในรัะดับสำ�กลท่ี่�เปล่�ยนจ�กก�รัมุ่งเน้น 
ท่ี่�ผู้ถือหุ้น (Shareholder-centric) ม�เป็นก�รัมุ่งเน้นผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย (Stakeholder-centric) ม�กข้่น โดยเฉพ�ะก�รัมุ่งเน้น 
ไปที่่�ลูกค้� (Customer-centric) เป็นเครัื�องพ้สำูจน์คว�มสำ�ม�รัถในก�รัแข่งขัน และก�รัได้รัับก�รัยอมรัับในสำ�ยต�ของนักลงทีุ่น
ที่ั้งในและต่�งปรัะเที่ศ

ท้ัี่งน้่ ก�รัดำ�เน้นง�นด้�นคว�มยั�งยืนท่ี่�สำำ�คัญในปีท่ี่�ผ่�นม�น้ัน ม่อ�ท้ี่ ก�รัลดใช้ถุงพล�สำต้กเพื�อลดปร้ัม�ณขยะพล�สำต้ก  
ภ�ยใต้โครังก�รั “ลด และ เล้ก ใช้ถุงพล�สำต้ก” ที่่�รั้�น 7-Eleven ที่ั�วปรัะเที่ศ โดยที่�งบรั้ษััที่ฯ ได้ให้คว�มรั่วมมือกับที่�งรััฐบ�ล
และผู้ปรัะกอบก�รัธุัรัก้จค้�ปล่กที่ั�วปรัะเที่ศ งดก�รัแจกจ่�ยและใช้ถุงพล�สำต้กแบบใช้คร้ัังเด่ยว (Single Used) หันม�ใช้ถุงผ้� 
หรัือถุงพล�สำต้กที่่�ม่คว�มที่นที่�น ใช้ซึ่ำ้�ได้หล�ยครัั้งแที่น ซึ่่�งได้รัับก�รัตอบรัับจ�กลูกค้�เป็นอย่�งด่ และที่�งบรั้ษััที่ฯ ได้เด้นหน้�
กรัะตุ้นสำรั้�งจ้ตสำำ�น่กในสำังคม ให้ขย�ยวงกว้�งและหยั�งรั�กล่กไปยังกลุ่มเด็กและเย�วชน เพื�อก�รัแก้ปัญห�ก�รัจัดก�รัขยะอย่�ง
จรั้งจัง ที่ั้งน่้ ที่�งบรั้ษััที่ฯ ได้ม่ก�รัลงน�มข้อตกลงคว�มรั่วมมือ (MOU) กับโรังเรั่ยน CONNEXT ED นำ�รั่อง 54 โรังเรั่ยน ต่อยอด
โครังก�รั “ต้นกล้�ไรั้ถัง” โครังก�รัปลูกฝังเย�วชน-ชุมชน รั่วมลดปรั้ม�ณขยะ ที่่�ปรัะสำบคว�มสำำ�เรั็จในก�รัลดปรั้ม�ณขยะจ�ก 
15 ตัน เหลือ 2 ก้โลกรััมต่อเดือน หวังให้โรังเร่ัยน-ชุมชน แก้ปัญห�ขยะและร่ัวมอนุรัักษ์ัส้ำ�งแวดล้อมได้อย่�งเป็นรูัปธัรัรัม ม่ข้ันตอน 
และยั�งยืน เล็งขย�ยผลต่อเนื�องสำู่ 392 โรังเรั่ยน CONNEXT ED ภ�ยในปีก�รัศ่กษั� 2565 และนอกจ�กคว�มพย�ย�มในก�รัลด
ถุงพล�สำต้กแล้ว ที่�งบร้ัษััที่ฯ ยังห�แนวที่�งก�รันำ�วัสำดุเหลือใช้และขยะพล�สำต้กกลับม�ใช้ใหม่ (Recycle) และแปรัรูัปเพื�อใช้
ปรัะโยชน์ (Up Cycling) ต�มแนวค้ด Circular Economy อ่กด้วย 

ในด้�นก�รัให้โอก�สำที่�งก�รัศ่กษั�และพัฒน�บุคล�กรัท่ี่�ม่คุณภ�พเพื�อรัองรัับธุัรัก้จค้�ปล่กของปรัะเที่ศไที่ย ในปี 2563 น้่  
ที่�งบร้ัษััที่ฯ ได้มอบทุี่นก�รัศ่กษั�ให้กับเย�วชนผ่�นว้ที่ย�ลัยเที่คโนโลย่ปัญญ�ภ้วัฒน์ (PAT) และสำถ�บันก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์ 
(PIM) รัวมถ่งศูนย์ก�รัเร่ัยนรู้ัปัญญ�ภ้วัฒน์อ่กกว่� 20 แห่งที่ั�วปรัะเที่ศ กว่� 54,000 ทีุ่น เป็นเง้นรัวมกว่� 5,100 ล้�นบ�ที่  
ผ่�นรัะบบก�รัศ่กษั�ที่ว้ภ�ค่หรัือรัะบบก�รัเร่ัยนควบคู่ไปกับก�รัฝึกภ�คปฏ้ิบัต้ รั่วมกับสำำ�นักง�นคณะกรัรัมก�รัอ�ช่วศ่กษั�  
ผ�่นว้ที่ย�ลัยเที่คโนโลย่ปัญญ�ภ้วัฒน์ ที่่�เปิดสำอนในรัะดับปรัะก�ศน่ยบตัรัว้ช�ช่พ และสำถ�บนัก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์ ที่่�เปิดสำอน
ในรัะดับปรั้ญญ�ตรั่ ปรั้ญญ�โที่ และปรั้ญญ�เอก ที่ั้งหลักสำูตรัภ�ษั�ไที่ยและหลักสำูตรัน�น�ช�ต้แล้ว บรั้ษััที่ฯ ยังให้ก�รัสำนับสำนุน
ทีุ่นก�รัศ่กษั�ถ่ง 100% แก่นักเรั่ยนโรังเรั่ยนรั�ชปรัะช�นุเครั�ะห์ ซึ่่�งม่ฐ�นะย�กจน ข�ดโอก�สำ หรัือกลุ่มช�ต้พันธัุ์ พรั้อมรัับเข้�
ที่ำ�ง�นที่ันที่่หลังเรั่ยนจบก�รัศ่กษั� ถือเป็นก�รัมอบโอก�สำด้�นก�รัศ่กษั�ที่่�ย้�งใหญ่ให้กับปรัะเที่ศและสำังคมอ่กด้วย

ในเรืั�องของโอก�สำในก�รัที่ำ�ง�นน้ัน ท่ี่�มกล�งห้วงเวล�ว้กฤต COVID-19 ท่ี่�ส่ำงผลกรัะที่บที่ำ�ให้คนไที่ยจำ�นวนม�กตกง�น  
บรั้ษััที่ฯ ได้จ้�งง�นเพ้�มในปี 2563 ไปแล้ว 50,534 อัตรั�ที่ั�วปรัะเที่ศ เพื�อรัองรัับธัุรัก้จและชว่ยบรัรัเที่�ปัญห�ด้�นเศรัษัฐก้จใหก้ับ
คนไที่ย และเพื�อช่วยฟื้้นฟูเศรัษัฐก้จที่ั้งในรัะดับชุมชนและรัะดับปรัะเที่ศอย่�งต่อเนื�อง นอกจ�กน่้ บรั้ษััที่ฯ ยังเล็งเห็นคว�มสำำ�คัญ
ของก�รัพัฒน�และสำนับสำนุนผู้ด้อยโอก�สำในสำังคม ที่�งบรั้ษััที่ฯ ได้ดำ�เน้นโครังก�รั “ซึ่่พ่ ออลล์ จ�กคว�มห่วงใยสำู่ก�รัให้โอก�สำ” 
Giving Ambassadors: from “Care” to “Share” โดยปรัะสำ�นคว�มร่ัวมมือไปยังศ้ลปินนักออกแบบค�แรัคเตอรั์และองค์กรั 
คนพ้ก�รั เพื�อรั่วมกันพัฒน�และออกแบบผล้ตภัณฑ์์ที่่�ตัดเย็บโดยกลุ่มผู้พ้ก�รั ให้ม่รัูปลักษัณ์ที่่�ที่ันสำมัยน่�สำนใจม�กย้�งข้่น เพื�อ
จำ�หน่�ยเป็นของท่ี่�รัะล่ก ของขวัญปีใหม่ และนำ�รั�ยได้กลับไปช่วยเหลือองค์กรัผู้พ้ก�รั 4 แห่งท่ี่�เข้�ร่ัวมโครังก�รั คือ สำม�คมรัวมใจ
คนพ้ก�รั จังหวัดอุดรัธั�น่ ชมรัมบูรัณ�ก�รัอย่�งยั�งยืนคนพ้ก�รั ตำ�บลป�กโที่ก จังหวัดพ้ษัณุโลก สำม�คมคนพ้ก�รัจังหวัดอ่�งที่อง 
และศูนย์พัฒน�ศักยภ�พและอ�ช่พคนพ้ก�รัพรัะปรัะแดง จังหวัดสำมุที่รัปรั�ก�รั ต่อไป 
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นอกจ�กกลยุที่ธั์หลักๆ ต�มที่่�กล่�วม�ข้�งต้นแล้ว บร้ัษััที่ฯ ยังคงให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัว�งรั�กฐ�นและพัฒน�ปัจจัย 
สำนับสำนุนไปพรั้อมๆ กัน เพื�อสำรั้�งก�รัเต้บโตอย่�งมั�นคงและยั�งยืนของธัุรัก้จ อันได้แก่

การพัีฒนาโลจิสติกส์และห่วงโซ่ีอุปทาน (Supply Chain) เพืี�อเพิี�มประสิทธิ์ภัาพีการส่งมอบสินค้าและรองรับการขยายตัว
ของแพีลตฟอร์ม O2O

บร้ัษัทัี่ฯ ม่คว�มพย�ย�มอย่�งไม่หยดุน้�งในก�รัพัฒน�ห่วงโซ่ึ่คณุค่� และเพื�อให้รัะบบโลจส้ำต้กส์ำและห่วงโซ่ึ่อปุที่�นที่ัง้หมด
ของบรั้ษััที่ฯ รัองรัับก�รัขย�ยตัวของธัุรัก้จค้�ปล่กรัูปแบบใหม่ โดยเฉพ�ะแพลตฟอรั์ม O2O เพื�อให้มั�นใจว่�ลูกค้�ที่่�สำั�งซึ่ื้อสำ้นค้�
ช่องที่�งก�รัจัดจำ�หน่�ยท่ี่�ในปัจจุบันม่ช่องที่�งท่ี่�สำะดวกและหล�กหล�ย (Multi-channels) ท้ัี่งเว็บไซึ่ต์ โมบ�ยแอปพล้เคชัน รัวมถ่ง
ก�รัสำั�งสำ้นค้� “All Online” ที่่�รั้�นสำ�ข� จะได้รัับสำ้นค้�ครับถ้วน รัวดเรั็วตรังเวล� สำรั้�งปรัะสำบก�รัณ์คว�มสำะดวกสำบ�ยที่่�ด่ที่่�สำุด 
ไม่ว่�ลูกค้�จะเลือกรัับส้ำนค้�ที่่�รั้�นหรืัอให้สำ่งส้ำนค้�ไปถ่งที่่�บ้�นก็ต�ม ในขณะเด่ยวกัน รัะบบโลจ้สำต้กสำ์และห่วงโซึ่่อุปที่�นก็ต้อง
สำนับสำนุนก�รัขย�ยตวัของร้ั�นสำ�ข�ไปยังที่ั�วปรัะเที่ศ ตลอดไปจนถ่งบที่บ�ที่ใหมข่องร้ั�นสำ�ข�ที่่�เป็นจดุกรัะจ�ยส้ำนค�้ใหก้บับร้ัก�รั
สำ่งสำ้นค้�แบบ Delivery เพื�อให้รั้�นสำ�ข�ม่สำ้นค้�พรั้อมสำรัรัพ ไม่เสำ่ยโอก�สำก�รัข�ย ที่ั้งยังสำ�ม�รัถรัักษั�คุณภ�พสำ้นค้�เพื�อสำ่งมอบ
สำ้�งที่่�ด่ที่่�สำุดให้แก่ลูกค้� 

ด้�นก�รัพัฒน�รัะบบโลจ้สำต้กสำ์นั้น ในปี 2563 บรั้ษััที่ฯ ม่ศูนย์กรัะจ�ยสำ้นค้�ขน�ดใหญ่ในภูม้ภ�ค สำำ�หรัับสำ้นค้�อุปโภค
บรั้โภคที่ั้งสำ้�น 11 แห่ง ครัอบคลุมพื้นที่่�ที่ั�วปรัะเที่ศไที่ย ซึ่่�งถือเป็นผู้ค้�ปล่กที่่�ม่พื้นที่่�ศูนย์กรัะจ�ยสำ้นค้�ม�กที่่�สำุดในปรัะเที่ศ และ
โดยใหค้ว�มสำำ�คญักบัก�รัขย�ยศนูยก์รัะจ�ยส้ำนค้�ให้ม่ปร้ัม�ณที่่�เพ่ยงพอและม่ที่่�ต้ังที่่�เหม�ะสำม สำ�ม�รัถรัองรัับก�รักรัะจ�ยส้ำนค้�
ท่ี่�หล�กหล�ยม�กข้่นตรังต�มท้ัี่งปรัะเภที่ส้ำนค้� อ�ท้ี่ คลังส้ำนค้�แห้ง คลังส้ำนค้�แช่แข็ง คลังเบเกอร่ั� เป็นต้น นอกจ�กน้่ ยังให้คว�มสำำ�คัญ
กับก�รัจัดรัะบบบร้ัห�รัจัดก�รัคลังส้ำนค้�ด้วยรัะบบและเที่คโนโลย่รัองรัับก�รัให้บร้ัก�รัรูัปแบบใหม่ๆ และช่องที่�งที่่�หล�กหล�ย
ม�กข่้น เพื�อให้ก�รับรั้ห�รัจัดก�รัคลังสำ้นค้�ม่คว�มยืดหยุ่น ตอบโจที่ย์ก�รัซึ่ื้อข�ยสำ้นค้�ออนไลน์/โอทีู่โอ (O2O) บรั้ก�รัสำ่งสำ้นค้�
ต�มคว�มต้องก�รั (On-demand Delivery) และธุัรัก้จส่ำงพัสำดุ (Parcel Delivery) ที่่�จะม่ก�รัรัับส่ำงส้ำนค้�ม�กข้่นที่ั้งที่่�ร้ั�น 
และที่่�บ้�น รัองรัับคำ�สำั�งซึ่ื้อไดถ้่ง 25,000 คำ�สำั�งซึ่ื้อต่อวนั ในขณะเดย่วกันสำ�ม�รัถเพ้�มปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พและปรัะสำท้ี่ธั้ผลในก�รัที่ำ�ง�น
ของผู้ท่ี่�เก่�ยวข้องตลอดท้ัี่งห่วงโซ่ึ่อุปที่�น ด้วยรัะบบก�รับร้ัห�รัจัดก�รัท่ี่�ทัี่นสำมัย ม่ปรัะส้ำที่ธ้ัภ�พ และลดเวล�ก�รัที่ำ�ง�น โดยก�รันำ�
เที่คโนโลย่รัะบบอัตโนมัต้ (Automation) เข้�ม�เพื�อช่วยบรั้ห�รัจัดก�รัต้นทีุ่น ลดคว�มสำูญเปล่� สำ�ม�รัถที่รั�บคว�มเคลื�อนไหว
และต้ดต�มก�รัที่ำ�ง�น เพื�อสำ�ม�รัถสำ่งมอบสำ้นค้�ไปต�มสำ�ยก�รัขนสำ่งอย่�งถูกต้องและแม่นยำ� 

ในส่ำวนของก�รับร้ัห�รัจัดก�รัห่วงโซ่ึ่อุปที่�น (Supply Chain Management) น้ัน บร้ัษััที่ฯ ม่พัฒน�ก�รัอย่�งม่นัยสำำ�คัญ  
อันเป็นผลสำืบเนื�องม�จ�กคว�มพย�ย�มมุ่งมั�นของบร้ัษััที่ฯ ในก�รัพัฒน�นโยบ�ยและแนวปฏ้ิบัต้สำำ�หรัับคู่ค้�ให้สำอดคล้องกับ
ม�ตรัฐ�นสำ�กล โดยเฉพ�ะคู่ค้�ท่ี่�เป็นธุัรัก้จขน�ดกล�งและขน�ดเล็ก (SMEs) เพื�อตอบสำนองคว�มค�ดหวังของคู่ค้�ให้ครับทุี่กด้�น 
ผ่�นก�รัสืำ�อสำ�รั อบรัม และปรัะเม้นคว�มเส่ำ�ยงของคู่ค้� เพื�อนำ�ผลจ�กก�รัตรัวจปรัะเม้นไปพ้จ�รัณ�จัดที่ำ�โปรัแกรัมช่วยเหลือ
ปรัับปรัุง ต้ดต�มตรัวจสำอบ และห�โอก�สำก�รัพัฒน�ในม้ต้ต่�งๆ ให้คู่ค้�เจร้ัญเต้บโตไปพรั้อมๆ กับบร้ัษััที่ฯ อย่�งยั�งยืน  
ม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พและม่คุณธัรัรัม ตลอดไปจนถ่งก�รัพัฒน�คู่มือจร้ัยธัรัรัมและแนวที่�งปฏิ้บัต้สำำ�หรัับคู่ค้�ให้ครัอบคลุมในทีุ่กม้ต้  
เพื�อยกรัะดบัคุณภ�พและคว�มปลอดภยัของผล้ตภณัฑ์์ ก�รัตรัวจสำอบยอ้นกลับ ซึ่่�งรัองรัับก�รัขย�ยตัวของสำ้นค้�และผล้ตภณัฑ์์
ในกลุ่มอ�ห�รั เครืั�องดื�ม เป็นต้น ซึ่่�งจะที่ำ�ให้ลูกค้�และบุคคลที่ั�วไปม่คว�มมั�นใจในม�ตรัฐ�นและคว�มปลอดภัยในส้ำนค้�ที่่�ม่ 
ก�รัจัดจำ�หน่�ยในทีุ่กช่องที่�ง ที่ั้งออนไลน์ และในรั้�น 7-Eleven ทีุ่กแห่งที่ั�วปรัะเที่ศ 

การสร้างพีันธ์มิตรทางธ์ุรกิจ เพีื�อความร่วมมือและต่อยอด้ทางธ์ุรกิจ 
เครืัอข่�ยพันธัม้ตรั ตลอดท้ัี่งห่วงโซ่ึ่อุปที่�น ม่ส่ำวนสำำ�คัญอย่�งย้�งในก�รัเสำร้ัมสำร้ั�งคว�มแข็งแกร่ังของธุัรัก้จ บร้ัษััที่ฯ จ่งให้

คว�มสำำ�คัญในก�รัสำร้ั�งเครืัอข่�ยพันธัม้ตรัและคว�มร่ัวมมือในหล�กหล�ยรัะดับ ที่ั้งพันธัม้ตรัภ�ยในเครืัอเจร้ัญโภคภัณฑ์์ซึ่่�งม่
ปรัะเภที่ธุัรัก้จที่่�หล�กหล�ย รัวมถ่งเครืัอข่�ย 7-Eleven จ�กที่ั�วโลก เพื�อแลกเปล่�ยนองค์คว�มรู้ัและว้ธั่ก�รัปฏ้ิบัต้ที่่�เป็นเล้ศ  
นำ�ไปสู่ำก�รัเพ้�มข่ดคว�มสำ�ม�รัถในก�รัตอบสำนองคว�มต้องก�รัของลูกค้� ก�รัสำรัรัห�และพัฒน�ส้ำนค้� รัวมถ่งบร้ัก�รัท่ี่�แตกต่�ง 
หล�กหล�ย บรั้ษััที่ฯ ยังมุ่งพัฒน�ศักยภ�พของคู่ค้� อ�ที่้ ผู้ผล้ต ผู้ปรัะกอบก�รัแฟรันไชสำ์ ผู้ขนสำ่ง และผู้ปรัะกอบก�รัรั�ยย่อย 
โดยก�รัแบ่งปันองค์คว�มรัู้ ให้คำ�ปรั่กษั� รัวมถ่งก�รัฝึกอบรัม เพื�อเพ้�มศักยภ�พในก�รัขับเคลื�อนธัุรัก้จไปพรั้อมๆ กับก�รัเต้บโต
ของบรั้ษััที่ฯ 
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ในช่วงสำถ�นก�รัณ์ว้กฤต COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่�งบรั้ษััที่ฯ ตรัะหนักด่ถ่งคว�มเดือดรั้อนท่ี่�อ�จเก้ดข่้นกับคู่ค้�
รั�ยย่อย อย่�ง SMEs และกลุ่มเกษัตรักรั บร้ัษััที่ฯ จ่งม่นโยบ�ยและคว�มมุ่งมั�นในก�รัสำนับสำนุนส้ำนค้�และผู้ปรัะกอบก�รัขน�ดกล�ง
และเล็ก (SMEs) โดยเฉพ�ะสำ้นค้�เกษัตรัและเกษัตรัแปรัรัูป เพื�อที่่�จะช่วยให้ผลผล้ตที่�งก�รัเกษัตรัม่มูลค่�เพ้�มม�กข่้น ช่วยให้
เกษัตรักรัม่ช่ว้ตคว�มเป็นอยู่ท่ี่�ด่ข้่น เป็นต้น ให้เต้บโตอย่�งยั�งยืน โดยบร้ัษััที่ฯ จะเป็นช่องที่�งก�รัจำ�หน่�ยส้ำนค้�ให้กับผู้ปรัะกอบก�รั 
SMEs ที่่�สำ�ม�รัถผล้ตสำ้นค้�ได้คุณภ�พม�ตรัฐ�นและเป็นที่่�น้ยม เช่น ผลไม้แปรัรัูป เครัื�องดื�ม เบเกอรั่� ผล้ตภัณฑ์์เสำรั้มคว�มง�ม 
ม่โอก�สำสำง่ส้ำนค�้ตรังถง่มือผู้บร้ัโภคโดยตรังผ�่นร้ั�น 7-Eleven ที่ั�วปรัะเที่ศ และผ่�นช่องที่�งของบร้ัษัทัี่ 24Shopping ซึ่่�งจำ�หน่�ย
ส้ำนค้�บนเว็บไซึ่ต์ www.ShopAt24.com แอปพล้เคชัน และน้ตยสำ�รัที่เวนต้่โฟร์ั แคตต�ล็อก กว่� 20,000 รั�ยก�รั และช่วยพัฒน� 
SMEs ด้วยก�รัให้คำ�แนะนำ�ก�รัพัฒน�สำ้นค้�ในด้�นต่�งๆ ให้แก่ลูกค้� SMEs เพื�อให้ม่ยอดข�ยเต้บโตที่่�ด่ต่อเนื�อง และให้เต้บโต
เป็นบร้ัษััที่ท่ี่�ม่ขน�ดใหญ่ บร้ัษััที่ฯ ยังได้ร่ัวมกับหน่วยง�นภ�ครััฐและสำภ�หอก�รัค้�ไที่ย เพื�อดำ�เน้นโครังก�รั Business Accelerator 
ซึ่่�งเป็นก�รัปรัะเม้นคว�มพรั้อมของผล้ตภัณฑ์์ให้สำ�ม�รัถตรัวจสำอบผ่�นรัะบบออนไลน์ ที่่�รัวบรัวมองค์คว�มรัู้ก�รัคัดเลือกสำ้นค้�
ของรั้�น 7-Eleven ที่ำ�ให้รัับรู้ัถ่งจุดอ่อน จุดแข็ง และส้ำ�งที่่�จำ�เป็นต้องปรัับปรัุง ก่อนที่่�จะขย�ยตล�ดสู่ำตล�ดสำมัยใหม่ (Modern 
Trade) ซึ่่�งเป็นก�รัสำรั้�งโอก�สำให้กับ SMEs ที่่�เป็นสำม�ช้กหอก�รัค้�ไที่ยและเครัือข่�ยที่ั�วปรัะเที่ศ รัวมที่ั้งพัฒน�คว�มรัู้ด้�นก�รั
บรั้ห�รัจัดก�รัธัุรัก้จในภ�วะว้กฤต ให้พรั้อมกลับสำู่ตล�ดได้อย่�งเข้มแข็ง ต�มปณ้ธั�นองค์กรั “รั่วมสำรั้�งสำรัรัค์และแบ่งปันโอก�สำ
ให้ทีุ่กคน”

นอกจ�กน้่ บร้ัษััที่ฯ มุ่งส่ำงเสำร้ัมคว�มค้ดสำร้ั�งสำรัรัค์ใหม่ๆ เพื�อสำรัรัสำร้ั�งเป็นนวัตกรัรัมท่ี่�ที่รังคุณค่� จนเก้ดเป็นคว�มร่ัวมมือ 
ของซึ่่พ่ ออลล์ กับพันธัม้ตรัที่ั้งภ�ครััฐและเอกชนกว่� 11 องค์กรั รัวมถ่งที่่มง�นนักว้จัย และศูนย์บ่มเพ�ะนวัตกรัรัมของ 
มห�ว้ที่ย�ลัยต่�งๆ ทัี่�วปรัะเที่ศ เพื�อเปิดโอก�สำให้คู่ค้�และผู้ปรัะกอบก�รั SMEs ไที่ย ม่โอก�สำและช่องที่�งแสำดงส้ำนค้�ท่ี่�แปลกใหม่ 
และม่คุณภ�พ ผ่�นก�รัปรัะกวดรั�งวัล 7 Innovation Awards ในง�น “Thailand Synergy เพื�อ SMEs ไที่ย” โดยเป็นสำ่วนหน่�ง 
ในก�รัแปลงคว�มรู้ัที่่�ม่อยู่ของแต่ละองค์กรั ม�สำรั้�งคุณค่�หรืัอมูลค่�เพ้�มที่่�เป็นปรัะโยชน์ต่อยอดให้กับเศรัษัฐก้จ สำังคม และ 
ปรัะเที่ศช�ต้ต่อไป

การพัีฒนาโครงสร้างพืี�นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิิรูปคนและการทำางานในองค์กร โด้ยอาศัยดิ้จิทัลเป็นแกนกลาง 
เพีื�อรองรับการเปลี�ยนผ่านทางธ์ุรกิจ

บุคล�กรัและโครังสำร้ั�งพ้ืนฐ�นเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศ (IT Infrastructure) เป็นหัวใจสำำ�คัญต่อก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จและ 
ก�รัเต้บโตอย่�งยั�งยืนในยุคปัจจุบัน บรั้ษััที่ฯ จ่งให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัพัฒน�คน ภ�ยใต้ก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จผ่�นปรััชญ�องค์กรัที่่�ว่� 
“เรั�ปรั�รัถน�รัอยย้�มจ�กลูกค้� ด้วยท่ี่มง�นท่ี่�ม่คว�มสุำข” ท้ัี่งน้่ บร้ัษััที่ฯ ตรัะหนักด่ว่�ก�รัแพร่ัรัะบ�ดของไวรััสำ COVID-19 ได้ส่ำง
ผลกรัะที่บต่อคว�มรู้ัส่ำกและว้ถ่ช่ว้ตของผู้คนม�กม�ย รัวมถ่งกำ�ลังสำำ�คัญในก�รัขับเคลื�อนองค์กรัอย่�งพนักง�น จ่งม่นโยบ�ย 
ที่่�ชัดเจนในก�รับร้ัห�รัคนในช่วงภ�วะว้กฤต รัวมถ่งออกม�ตรัก�รัรัับมือกับสำถ�นก�รัณ์พร้ัอมกับก�รัให้คว�มช่วยเหลือกับพนักง�น 
อ�ที่้ ม�ตรัก�รัดูแลสำุขอน�มัยของพนักง�น ม�ตรัก�รัก�รัที่ำ�ง�นที่่�บ้�น (Work from Home) และก�รัเว้นรัะยะห่�งที่�งสัำงคม 
(Social Distancing) ภ�ยในอ�ค�รัสำำ�นักง�น ตลอดไปจนถ่งรั้�นสำ�ข� เพื�อคว�มปลอดภัยของที่ั้งพนักง�นและลูกค้� เป็นต้น

ที่ั้งน้่ เพื�อรัองรัับกับก�รัเปล่�ยนแปลงอย่�งรัวดเรั็วของธุัรัก้จ บร้ัษััที่ฯ ยังเรั่งที่ำ�ก�รัปฏิ้รูัปองค์กรั (Organizational  
Transformation) อย่�งจรั้งจัง โดยศ่กษั�และนำ�แนวค้ดเรัื�อง Agile ม�ปรัับปรัะยุกต์ใช้ เพื�อปรัับปรัุงกรัะบวนก�รัที่ำ�ง�นภ�ยใน
องค์กรัให้ม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พ ม่คว�มกรัะชับ รัวดเรั็ว และคล่องตัว ลดก�รัที่ำ�ง�นหล�ยข้ันตอน ก�รัที่ำ�ง�นรั่วมกันข้�มสำ�ยง�น 
อย�่งบรูัณ�ก�รัม�กข้่น สำรั�้งบรัรัย�ก�ศในก�รัที่ำ�ง�นร่ัวมกนัเป็นที่ม่ ซึ่่�งจะช่วยให้บร้ัษัทัี่ฯ เป็นองคก์รั 4.0 รัองรัับก�รัเปล่�ยนแปลง
ในโลกยุคใหม่ได้อย่�งรัวดเรั็ว

นอกจ�กน้่ บร้ัษััที่ฯ ยังมุ่งเน้นที่่�จะเร่ัยนรู้ัและเข้�ใจคว�มต้องก�รัที่่�แตกต่�งหล�กหล�ยของบุคล�กรัในแต่ละช่วงอ�ยุ  
เพื�อให้พนกัง�นที่กุรัะดับที่ำ�ง�นรัว่มกันได้อย่�งสำ�มคัค ่ตลอดจนก�รัรัับฟังคว�มคด้เหน็และคำ�แนะนำ�ของพนกัง�นผ�่นก�รัสำำ�รัวจ
คว�มผูกพันของพนักง�นเป็นปรัะจำ�ทีุ่กปี เพื�อนำ�ผลก�รัสำำ�รัวจดังกล่�วม�พัฒน�และปรัับปรัุงกรัะบวนก�รัที่ำ�ง�น ด้วยแนวค้ด 
“Happy Workplace” และ “Flexible Working Hour” ใหต้อบโจที่ยพ์นกัง�นรุ่ันใหม่ๆ  ซึ่่�งสำว่นใหญเ่ป็นเจเนอเรัชัน Y และ Z (Gen-Y 
& Gen-Z) ที่่�ก้�วเข้�ม�เป็นกำ�ลังหลักในองค์กรั พรั้อมที่ั้งยังม่ก�รัปรัับปรัุงสำวัสำด้ก�รัต่�งๆ รัวมไปถ่งก�รัว�งแผนคว�มก้�วหน้�
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ในอ�ช่พของพนักง�นแต่ละรัะดับ และจัดก้จกรัรัมสำ่งเสำร้ัมคว�มสำัมพันธั์ในองค์กรัอย่�งสำมำ��เสำมอ เพื�อให้พนักง�นม่คว�มรััก  
คว�มผูกพัน และภ�คภูม้ใจในองค์กรัอย่�งยั�งยืน ซ่ึ่�งจะสำะท้ี่อนไปถ่งก�รัส่ำงมอบคุณค่�และบร้ัก�รัด้วยคว�มสุำขไปยังลูกค้�ต่อไป

ในเรัื�องก�รัพัฒน�และสำ่งเสำรั้มที่ักษัะ เพื�อรัองรัับกับก�รัขย�ยตัวของธัุรัก้จรัูปแบบใหม่ๆ และแพลตฟอรั์มก�รัค้�ใหม่ๆ  
ที่�งบร้ัษััที่ฯ จ่งมุ่งเน้นในก�รัพัฒน�ทัี่กษัะของพนักง�นในองค์กรัอย่�งต่อเนื�องและเข้มข้น โดยเฉพ�ะก�รัเสำร้ัมทัี่กษัะที่่�จำ�เป็น 
(Reskill) และเพ้�มทัี่กษัะใหม่ (Upskill) โดยบร้ัษััที่ฯ เล็งเห็นว่�ก�รัเสำร้ัมทัี่กษัะ (Reskill) เพ้�มเต้มในคว�มเช่�ยวช�ญเด้มในบร้ับที่ใหม่
เพ้�มคว�มสำ�ม�รัถของพนักง�นในเน้ือง�นเด้มบร้ับที่ใหม่ จะเป็นก�รัเพ้�มคุณค่�ของพนักง�นที่่�ม่ต่อองค์กรัอย่�งม�ก ในขณะที่่� 
ก�รัเพ้�มทัี่กษัะใหม่ท่ี่�จำ�เป็น (Upskill) คือ ก�รัพัฒน�ทัี่กษัะท้ัี่งหมดของพนักง�นสำำ�หรัับเน้ือง�นอื�นๆ ก�รัเร่ัยนรู้ัเที่คโนโลย่ใหม่ๆ 
หรัือก�รัฝึกทัี่กษัะที่่�จำ�เป็นและสำ�ม�รัถนำ�ที่ักษัะเหล่�น้่ไปใช้ในหน้�ที่่�ใหม่ภ�ยในบร้ัษััที่ฯ ยกตัวอย่�งเช่น ที่ักษัะก�รัเร่ัยนรู้ั 
เรืั�องด้จท้ี่ลั (Digital Literacy) เป็นต้น นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ยงัมุ่งพฒัน�ทัี่กษัะว้ช�ช่พเฉพ�ะที่�งที่่�ธุัรักจ้กำ�ลังขย�ยตวั อ�ที่ ้พนกัง�น
ชงก�แฟ (Coffee Maker) ผู้เช่�ยวช�ญด้�นก�แฟ (Coffee Master) ผู้บรั้ห�รัธัุรัก้จก�แฟ (Coffee Manager) และผู้เช่�ยวช�ญด้�น
ก�รับร้ัห�รัจัดก�รัอ�ห�รั (Food Master) เป็นต้น ซึ่่�งจะม่ก�รัอบรัม ที่ดสำอบเที่่ยบคุณวุฒ้ และม่แนวที่�งปรัับผลค่�ตอบแที่น 
ให้เป็นไปต�มคุณวุฒ้ที่่�ได้รัับต่อไป

ไม่เพ่ยงเที่�่น้ัน ก�รัเตร่ัยมคว�มพรัอ้มด้�นโครังสำร้ั�งพ้ืนฐ�นรัะบบเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศ (IT Infrastructure) เพื�อรัองรัับ
กับรัูปแบบก�รัที่ำ�ง�นที่่�ม่ก�รัเปล่�ยนแปลงอยู่ตลอดเวล� อ�ที่้ ก�รัเร้ั�มนำ�รัะบบก�รัที่ำ�ง�นแบบอัตโนมัต้ หรัือ RPA (Robotic 
Process Automation) ม�ใช้แบ่งเบ�ภ�รัะของพนักง�น เนื�องจ�กสำ�ม�รัถเพ้�มคว�มเรั็วสำูงข่้นได้หล�ยเที่่� โดยม่โอก�สำเก้ดคว�ม
ผ้ดพล�ดตำ�� หรืัอก�รับร้ัห�รัจดัก�รัด�้นบคุล�กรั (Human Resources Management) ที่่�เร้ั�มนำ�รัะบบอเ้ล็กที่รัอน้กสำเ์ข้�ม�ที่ดแที่น
ก�รัที่ำ�ง�นด้วยมือและก�รัใช้เอกสำ�รัรูัปแบบกรัะด�ษั ที่ำ�ให้พนักง�นสำ�ม�รัถใช้บร้ัก�รัด้วยตนเอง (Self-service) เพ้�มปรัะส้ำที่ธ้ัภ�พ
และคว�มคล่องตัวในก�รัที่ำ�ง�น รัวมถ่งม่ก�รัศ่กษั�อย่�งจรั้งจังเพื�อที่่�จะนำ�ปัญญ�ปรัะด้ษัฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ม�ใช้
เป็นโอก�สำในก�รัสำรั้�งธัุรัก้จใหม่ๆ ที่่�สำรั้�งมูลค่�เพ้�มให้กับองค์กรัต่อไปในอน�คตด้วย

การพีัฒนาความเป็นเลิศด้้านนวัตกรรม เพีื�อการเป็นองค์กรคุณีภัาพีที�เติบโตอย่างยั�งยืน
ที่่�มกล�งสำภ�วะก�รัเปล่�ยนแปลงอย่�งรัวดเรั็วในปัจจุบัน นวัตกรัรัมย้�งเป็นหัวใจหลักของก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จ เพื�อสำร้ั�ง 

คว�มแตกต่�งและเป็นก�รัต่อยอดธัุรัก้จให้ม่ก�รัเต้บโตอย่�งมั�นคงและยั�งยืน บรั้ษััที่ฯ จ่งมุ่งสำ่งเสำรั้มและผลักดัน “วัฒนธัรัรัมแห่ง
นวัตกรัรัม” ให้เก้ดข่้นภ�ยในองค์กรั บรั้ษััที่ฯ จ่งให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัเรั่ยนรัู้ พัฒน�คว�มค้ดสำรั้�งสำรัรัค์ใหม่ๆ อย่�งไม่หยุดน้�ง 
เพื�อสำรัรัสำร้ั�งเป็นนวัตกรัรัมท่ี่�ที่รังคุณค่� ช่วยเพ้�มปรัะส้ำที่ธ้ัภ�พและปรัะส้ำที่ธ้ัผลสูำงสุำดในก�รัดำ�เน้นธุัรัก้จ ก�รัดำ�เน้นง�นเพื�อส่ำงเสำร้ัม
นวัตกรัรัมภ�ยในองค์กรัน้ัน ม่วัตถุปรัะสำงค์เพื�อส่ำงเสำร้ัมก�รัค้ดค้นและสำนับสำนุนผลง�นนวัตกรัรัมของพนักง�นในกลุ่มบร้ัษััที่  
และสำ่งต่อสำู่สำังคม ผ่�นก�รัปรัะกวดในง�น CPALL Innovation Days และ Process Excellence Award ซึ่่�งจัดข่้นเป็นปรัะจำ�ทีุ่กปี 
ซ่ึ่�งก�รัจัดปรัะกวดดังกล่�วเป็นก�รัส่ำงเสำร้ัมและกรัะตุ้นให้พนักง�นท้ัี่งองค์กรั ม่ส่ำวนร่ัวมสำร้ั�งสำรัรัค์ผลง�นนวัตกรัรัมด้�นกรัะบวนก�รั 
ส้ำนค�้ และแนวคด้ธัรุักจ้ใหม ่เกด้เป็นนวัตกรัรัมที่่�ตอบสำนองคว�มต้องก�รัของลกูค้� ที่ัง้ยังที่ำ�ให้เกด้ก�รัแลกเปล่�ยนคว�มรู้ัรัะหว่�ง
ก้จก�รั เพื�อเก้ดก�รับูรัณ�ก�รัคว�มรัู้รั่วมกัน เพื�อให้เป็นองค์กรัแห่งนวัตกรัรัมอันจะนำ�ไปสำู่คว�มยั�งยืนที่�งธัุรัก้จอย่�งแที่้จรั้ง

ในสำ่วนของก�รัสำ่งเสำรั้มนวัตกรัรัมภ�ยนอกองค์กรั เก้ดจ�กคว�มรั่วมมือของบรั้ษััที่ฯ กับพันธัม้ตรัที่ั้งภ�ครััฐและเอกชน  
11 องค์กรัทัี่�วปรัะเที่ศ อ�ท้ี่ สำำ�นักง�นปลัดกรัะที่รัวงว้ที่ย�ศ�สำตร์ัและเที่คโนโลย่ หอก�รัค้�ไที่ย และสำภ�หอก�รัค้�แห่งปรัะเที่ศไที่ย 
สำม�คมธัน�ค�รัไที่ย สำำ�นักง�นสำ่งเสำร้ัมว้สำ�หก้จขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สำสำว.) เป็นต้น ตลอดจนที่่มง�นนักว้จัย และ 
ศูนย์บ่มเพ�ะนวัตกรัรัมของมห�ว้ที่ย�ลัยต่�งๆ ทัี่�วปรัะเที่ศ เพื�อส่ำงเสำร้ัมให้ผู้ปรัะกอบก�รัม่โอก�สำเห็นช่องที่�ง ซ่ึ่�งส่ำงผลให้ปรัะเที่ศไที่ย
ม่คว�มสำ�ม�รัถในก�รัแข่งขันกับปรัะเที่ศอื�น และก้�วสำู่ยุค 4.0 อย่�งยั�งยืน ผ่�นก�รัปรัะกวดรั�งวัล 7 Innovation Awards ในง�น
“Thailand Synergy เพื�อ SMEs ไที่ย” ซึ่่�งบร้ัษััที่ฯ ได้จัดที่ำ�และให้ก�รัสำนับสำนุนโครังก�รัน้่ม�อย่�งต่อเนื�องเป็นปีที่่� 7 แล้ว  
โดยในปี 2563 น้่ ม่ SMEs และสำต�ร์ัตอัปไที่ยท่ี่�โดดเด่น ท่ี่�ได้รัับรั�งวัล จำ�นวน 39 ผลง�น แบ่งเป็น 2 ปรัะเภที่ ได้แก่ รั�งวัลนวัตกรัรัม
ที่่�ก่อให้เก้ดปรัะโยชน์ต่อเศรัษัฐก้จ ครัอบคลุมด้�นผล้ตภัณฑ์์ ด้�นก�รับร้ัก�รั หรัือด้�นกรัะบวนก�รั และรั�งวัลนวัตกรัรัมที่่� 
กอ่ให้เกด้ปรัะโยชนต์อ่สำงัคม ที่ัง้ด�้นส้ำ�งแวดล้อม ด�้นก�รัศก่ษั� รัวมถ่งด�้นโครังก�รัเพื�อคว�มรัับผ้ดชอบตอ่สำงัคม (CSR) ผู้ชนะ
นอกจ�กได้รัับเง้นรั�งวัลพรั้อมโล่รั�งวัล และใบปรัะก�ศเก่ยรัต้คุณแล้ว ยังม่โอก�สำในก�รัต่อยอดที่�งธัุรัก้จสำำ�หรัับผลง�นที่่�ม่ 
นวัตกรัรัม ผ่�นที่�งช่องที่�งก�รัจัดจำ�หน่�ยที่่�ม่อยู่หล�ยช่องที่�งของบรั้ษััที่ฯ ซึ่่�งรัวมถ่งรั้�น 7-Eleven ที่ั�วปรัะเที่ศด้วย
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ธุุรกิจค้าส�งแบบชำำาระเงินสดและบริการต่นเอง
ลักษณีะผลิตภััณีฑ์์หรือบริการ

บร้ัษััที่ สำย�มแม็คโครั จำ�กัด (มห�ชน) (“แม็คโครั”) ปรัะกอบธัุรัก้จศูนย์จำ�หน่�ยส้ำนค้�แบบชำ�รัะเง้นสำดและบร้ัก�รั 
ตนเองภ�ยใตช้ื�อ “แมค็โครั” จำ�หน�่ยสำน้ค้�อุปโภคบรัโ้ภค ใหแ้กล่กูค้�ที่ั�วปรัะเที่ศ โดยมก่ลุม่ลกูค้�เป้�หม�ยเป็นผูป้รัะกอบธัุรักจ้
ขน�ดเล็กถ่งขน�ดกล�ง ได้แก่ กลุ่มรั้�นค้�ปล่กรั�ยย่อย กลุ่มโฮเรัก้� กลุ่มสำถ�บันต่�งๆ รัวมถ่งผู้ปรัะกอบธัุรัก้จบรั้ก�รั แม็คโครั
ดำ�เน้นธุัรัก้จโดยย่ดถือลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง มุ่งตอบสำนองคว�มต้องก�รัท่ี่�แตกต่�งของลูกค้�สำม�ช้กท่ี่�ปัจจุบันม่อยู่กว่� 3 ล้�นรั�ย 
ที่ำ�ให้ธัุรัก้จของแม็คโครั ปรัะเที่ศไที่ย เต้บโตอย่�งโดดเด่นและมั�นคง เป็นที่่�ได้รัับคว�มไว้ว�งใจจ�กลูกค้�ผู้ปรัะกอบก�รัในฐ�นะ
คูค่ด้ธัรุักจ้ม�ตลอดกว�่ 30 ปี แม็คโครัยังคงใหค้ว�มสำำ�คญักับก�รัปรัับองค์กรัใหม่้คว�มที่นัสำมัยตลอดเวล� เพื�อพัฒน�ผล้ตภณัฑ์์
และบร้ัก�รัให้สำ�ม�รัถตอบสำนองคว�มต้องก�รัของผู้ปรัะกอบก�รัมืออ�ช่พที่่�ม่ก�รัเปล่�ยนแปลงไปอย่�งรัวดเรั็วในโลกยุคด้จ้ที่ัล 
เป้�หม�ยเพื�อยกรัะดับคุณภ�พช่ว้ตของผู้ท่ี่�ม่ส่ำวนเก่�ยวข้องให้ด่ย้�งข้่น ไม่ว่�แม็คโครัจะขย�ยก�รัดำ�เน้นธุัรัก้จไปอยู่ ณ ท่ี่�ใดก็ต�ม 

แม็คโครัม่ศูนย์จำ�หน่�ยส้ำนค้� ณ ส้ำ�นปี 2563 ท้ัี่งส้ำ�น 144 สำ�ข�ทัี่�วปรัะเที่ศ แบ่งเป็นศูนย์จำ�หน่�ยส้ำนค้�แม็คโครั จำ�นวน  
79 สำ�ข� แม็คโครั ฟูดเซึ่อร์ัว้สำ จำ�นวน 30 สำ�ข� อ่โค พลัสำ จำ�นวน 15 สำ�ข� แม็คโครั ฟูดช้อป จำ�นวน 5 สำ�ข� เฟรัชแอที่แม็คโครั 
จำ�นวน 1 สำ�ข� และรั้�นสำย�มโฟรัเซึ่่น จำ�นวน 7 สำ�ข� รัวมถ่งก�รัเปิดศูนย์จำ�หน่�ยสำ้นค้�แม็คโครัในต่�งปรัะเที่ศอ่ก 7 สำ�ข� 
ได้แก่ 2 สำ�ข�ในปรัะเที่ศกัมพูช� 3 สำ�ข�ในปรัะเที่ศอ้นเด่ย 1 สำ�ข�ในสำ�ธั�รัณรััฐปรัะช�ชนจ่น และ 1 สำ�ข�ในสำ�ธั�รัณรััฐแห่ง
สำหภ�พเม่ยนม� รัวมถ่งรั้�นค้�ของกลุ่มธัุรัก้จฟูดเซึ่อรั์ว้สำ ในสำ�ธั�รัณรััฐอ�หรัับเอม้เรัตสำ์ 1 สำ�ข� นอกจ�กน่้ แม็คโครัยังปรัะกอบ
ธัุรัก้จนำ�เข้� สำ่งออก และจำ�หน่�ยสำ้นค้�แช่แข็งและแช่เย็น พรั้อมบรั้ก�รัด้�นจัดเก็บและจัดสำ่งในปรัะเที่ศไที่ย เว่ยดน�ม สำ้งคโปรั์ 
เขตบร้ัห�รัพ้เศษัฮ่องกง สำหรััฐอ�หรัับเอม้เรัตสำ์ และกัมพูช� รัวมที่ั้งธุัรัก้จอื�นที่่�เก่�ยวเนื�องและสำนับสำนุนธัุรัก้จหลักของแม็คโครั 
ผ่�นก�รัดำ�เน้นง�นของบรั้ษััที่ย่อย

ลักษณีะลูกค้า
กลุ่มลูกค้�หลักของแม็คโครัปัจจุบันปรัะกอบด้วย:
• ผู้ค้�ปล่กรั�ยย่อย: ผู้ปรัะกอบก�รัค้�ปล่กรั�ยย่อยที่่�จำ�หน่�ยส้ำนค้�อุปโภคบร้ัโภคซึ่่�งกรัะจ�ยอยู่ทัี่�วปรัะเที่ศ  

ปรัะกอบด้วยรั้�นข�ยของชำ� รั้�นโชห่วย รั้�นม้น้ม�รั์ที่ รั้�นข�ยเครัื�องเข่ยน เป็นต้น
• โฮเรัก้�: ผู้ปรัะกอบก�รัธัุรัก้จโรังแรัมรั้�นอ�ห�รัและจัดเล้่ยง รัวมถ่งรั้�นอ�ห�รัขน�ดเล็ก รั้�นข�ยอ�ห�รัร้ัมที่�ง 

รัถเข็นข�ยอ�ห�รั โดยลูกค้�สำ่วนใหญ่จะเป็นผู้ปรัะกอบก�รัขน�ดกล�งและขน�ดเล็กที่่�จำ�หน่�ยอ�ห�รัหล�กหล�ย
ปรัะเภที่

• ธัุรัก้จบร้ัก�รั: ครัอบคลุมหน่วยง�นภ�ครััฐและธัุรัก้จในสำ�ข�อ�ช่พต่�งๆ ได้แก่ บร้ัษััที่ สำำ�นักง�นบร้ัก�รัต่�งๆ  
สำ่วนรั�ชก�รัต่�งๆ โรังเรั่ยน รั้�นเสำรั้มสำวย โรังพ้มพ์ รั้�นซึ่ักรั่ด และผู้ปรัะกอบธัุรัก้จบรั้ก�รัที่ั�วไป

แผนการด้ำาเนินงานในอนาคตของธ์ุรกิจค้าส่งแบบชำำาระเงินสด้และบริการตนเอง
จ�กอท้ี่ธัพ้ลของโลกด้จท้ี่ลัในปัจจบุนัที่่�ส่ำงผลต่อก�รัเปล่�ยนแปลงพฤต้กรัรัมของผู้บร้ัโภคที่่�เน้นคว�มรัวดเร็ัว สำะดวกสำบ�ย  

ที่ำ�ให้แม็คโครัได้พัฒน�โครังก�รัที่่�หล�กหล�ยเพื�อยกรัะดับก�รัดำ�เน้นง�นขององค์กรัให้สำ�ม�รัถตอบสำนองคว�มต้องก�รัของ
ลูกค้�ที่่�เป็นผู้ปรัะกอบก�รัยุคใหม่ ตลอดจนเพ้�มข่ดคว�มสำ�ม�รัถในก�รัแข่งขันในยุคด้จ้ที่ัล ในปีที่่�ผ่�นม�แม็คโครัได้เปิด Digital 
Store 2 แห่ง ได้แก่ สำ�ข�ล�ดกรัะบังและสำ�ข�รั�มคำ�แหง 24 รัวมถ่งก�รัเรั่งใช้ปรัะโยชน์ฐ�นข้อมูลขน�ดใหญ่ (Big Data)  
เพื�อนำ�ม�ว้เครั�ะห์คว�มต้องก�รัของลูกค้�สำม�ช้ก ก�รัปรัับปรุังปรัะส้ำที่ธั้ภ�พก�รัที่ำ�ง�นภ�ยในองค์กรัและก�รัพัฒน�รัะบบ 
Automation ต่�งๆ เพื�อช่วยเพ้�มปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พก�รัที่ำ�ง�น อ่กที่ั้งม่ก�รัพัฒน�รัะบบน้เวศ O2O (Online to Offline Ecosystem) 
ให้ครัอบคลุมก�รัซึ่ื้อสำ้นค้�และบรั้ก�รัผ่�นหล�กหล�ยช่องที่�ง (Omni - Channel Sales and Services) เพื�ออำ�นวยคว�มสำะดวก
ให้แก่ลกูค้�ผู้ปรัะกอบก�รั รัวมที่ัง้เพ้�มบร้ัก�รัต่�งๆ ต�มคว�มต้องก�รัของลูกค้� อ�ที่ ้ก�รัจัดเตร่ัยมส้ำนค้�และบรัรัจุห่บห่อ (Pick & Pack) 
บรั้ก�รัจัดเตรั่ยมสำ้นค้�ต�มคว�มต้องก�รัของลูกค้�ผู้ปรัะกอบก�รัรั้�นอ�ห�รั และก�รัจัดสำ่งสำ้นค้� เป็นต้น นอกจ�กน่้ แม็คโครั 
ไดมุ่้งเนน้ก�รัเสำร้ัมสำรั�้งศกัยภ�พของลูกค�้ผู้ปรัะกอบก�รัผ่�นโครังก�รัฝึกอบรัมต�่งๆ รัวมถง่ร้ัเร้ั�มโครังก�รัใหม่ๆ  เชน่ โครังก�รั
ม้ตรัแที่้โชห่วยพลัสำ และโครังก�รั “แม็คโครั โฮเรัก้� อค�เดม่” (Makro HoReCa Academy หรัือ MHA) เป็นต้น 
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นอกจ�กก�รัขย�ยศนูย์จำ�หน่�ยส้ำนค้�ภ�ยในปรัะเที่ศอย่�งต่อเนื�อง แม็คโครัยังมุ่งขย�ยธัรุักจ้ไปยังปรัะเที่ศที่่�ม่ศักยภ�พ 
ในก�รัเต้บโตอย่�งต่อเนื�อง ซึ่่�งปรัะกอบไปด้วยปรัะเที่ศกมัพูช� อน้เด่ย สำ�ธั�รัณรััฐปรัะช�ชนจน่ และสำ�ธั�รัณรััฐแห่งสำหภ�พเม่ยนม� 
เพื�อก้�วสำู่ก�รัเป็นผู้ปรัะกอบก�รัค้�สำง่ในรัะดับภมู้ภ�คโดยเนน้ก�รัขย�ยตัวดว้ยรัูปแบบรั้�นค้�ที่่�หล�กหล�ยเหม�ะสำมกับวถ้่ชว่ต้
และลกัษัณะก�รัปรัะกอบธัรุักจ้ของแต่ละปรัะเที่ศ เพื�อเพ้�มส่ำวนแบ่งที่�งก�รัตล�ดในแต่ละปรัะเที่ศที่่�แม็คโครัม่ก�รัดำ�เน้นธุัรัก้จ 

สำำ�หรัับธัุรัก้จฟูดเซึ่อรั์ว้สำ ภ�ยใต้กลุ่มธุัรัก้จ Food Service Asia Pacific and Middle East (Food Service APME)  
ซึ่่�งดำ�เน้นธัุรัก้จในปรัะเที่ศไที่ย สำ้งคโปรั์ สำหรััฐอ�หรัับเอม้เรัตสำ์ เขตบรั้ห�รัพ้เศษัฮ่องกง เว่ยดน�ม และกัมพูช� ม่เป้�หม�ยในก�รั
เป็นผู้นำ�ด้�นส้ำนค้�อ�ห�รัรัะดับพร่ัเม่�ยม เพื�อต่อยอดส้ำนค้�และบร้ัก�รัของแม็คโครั โดยมุ่งเน้นก�รัพัฒน�และผล้ตส้ำนค้� Own Brand 
เช่น Carne Meats และ Ocean Gems เป็นต้น รัวมถ่งก�รัปรัะสำ�นปรัะโยชน์กับธัุรัก้จแม็คโครัในต่�งปรัะเที่ศเพื�อตอบสำนอง 
คว�มต้องก�รัของลูกค�้และยกรัะดับอ�ห�รัปลอดภัยและอ�ห�รัคุณภ�พในกลุ่มธุัรักจ้ HoReCa นอกจ�กน้่ แม็คโครั ยงัม่แผนง�น
ที่่�จะศ่กษั�คว�มเป็นไปได้ในก�รันำ�ธัุรัก้จรัูปแบบรั้�นอ�ห�รั Maxzi ไปเปิดดำ�เน้นก�รัในปรัะเที่ศอื�นๆ ที่่�ม่ธัุรัก้จของแม็คโครัหรัือ 
Food Service APME ดำ�เน้นก�รัอยู่

(โปรัดดูรั�ยละเอ่ยดเพ้�มเต้มในแบบ 56-1 ของ บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั จำ�กัด (มห�ชน))

ทรัพย์สินที�ใชำ้ในการประกอบธุุรกิจ
ปรั�กฏิต�มเอกสำ�รัแนบ 4 ที่รััพย์สำ้นที่่�ใช้ในก�รัปรัะกอบธัุรัก้จ

งานที�ยังไม�ส�งมอบ	เฉพาะโครงการหุ้รือชำิ�นงานที�มีม้ลค�าส้ง	และใชำ้เวลาในการส�งมอบงาน
-ไม่ม่-

1.3 โค์รงสร้างการถุือหุ้นของกลุ่มีบริษัท์
1.3.1 โค์รงสร้างการถุือหุ้นของกลุ่มีบริษัท์

บร้ัษัทัี่ ซึ่พ่่ ออลล์ จำ�กดั (มห�ชน) ก่อต้ังข้่นเมื�อปี 2531 โดยบร้ัษัทัี่ในกลุ่มเครืัอเจร้ัญโภคภณัฑ์์ ปรัะกอบธัรุัก้จหลัก 
คือ ธัุรัก้จค้�ปล่กปรัะเภที่รั้�นค้�สำะดวกซึ่ื้อภ�ยใต้เครืั�องหม�ยก�รัค้� “7-Eleven” ในปรัะเที่ศไที่ย โดยบร้ัษััที่ฯ  
ได้รัับส้ำที่ธัก้�รัใช้เครืั�องหม�ยก�รัค้�ดังกล่�วจ�ก 7-Eleven, Inc. สำหรััฐอเมร้ัก� และได้เปิดร้ั�นสำ�ข�แรักที่่�ซึ่อยพัฒน์พงษ์ั 
เมื�อปี 2532 นอกจ�กน่้ ยังปรัะกอบธัุรัก้จต่�งๆ ที่่�เป็นก�รัสำนับสำนุนธัุรัก้จหลัก เช่น ธัุรัก้จให้บรั้ก�รัเป็นตัวแที่นรัับชำ�รัะ
ค่�ส้ำนค้�และบร้ัก�รั (บร้ัษััที่ เค�น์เตอร์ัเซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด) ธัุรัก้จผล้ตและจำ�หน่�ยอ�ห�รัสำำ�เรั็จรูัปและเบเกอร่ั� (บร้ัษััที่  
ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด) ธัุรัก้จจำ�หน่�ยและซึ่่อมแซึ่มอุปกรัณ์ค้�ปล่ก (บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ รั่เที่ลล้งค์ จำ�กัด) ธัุรัก้จให้บรั้ก�รัด้�นรัะบบ
สำ�รัสำนเที่ศ (บร้ัษััที่ โกซึ่อฟที่์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด) ธัุรัก้จบร้ัก�รัขนสำ่งและกรัะจ�ยส้ำนค้� (บร้ัษััที่ ออลล์ น�ว 
แมนเนจเม้นท์ี่ จำ�กัด) ธัุรัก้จให้บร้ัก�รัด้�นก�รัตล�ด (บร้ัษััที่ เอ็ม เอ เอ็ม ฮ�ร์ัที่ จำ�กัด) ธัุรัก้จว้ที่ย�ลัยอ�ช่วศ่กษั� 
ด้�นค้�ปล่ก และสำถ�บันก�รัศ่กษั�ด้�นก�รัจัดก�รั (บรั้ษััที่ ศ่กษั�ภ้วัฒน์ จำ�กัด) และธัุรัก้จก�รัจัดฝึกอบรัม ก�รัจัดก�รั
สำัมมน�ที่�งว้ช�ก�รัที่�งธัุรัก้จ (บรั้ษััที่ ปัญญธั�รั� จำ�กัด และบรั้ษััที่ ออลล์ เที่รันน้�ง จำ�กัด) รัวมถ่งธัุรัก้จจำ�หน่�ยสำ้นค้�
ผ่�นแคตต�ล็อกและธัุรัก้จอ่คอมเม้รั์ซึ่ (บรั้ษััที่ ที่เวนต่้โฟรั์ ช้อปปิ้ง จำ�กัด) เป็นต้น 

นอกจ�กน้่ ในปี 2556 บร้ัษัทัี่ฯ ได้เข้�ลงทุี่นในธุัรักจ้ค้�ส่ำงแบบชำ�รัะเงน้สำดและบร้ัก�รัตนเอง (บร้ัษัทัี่ สำย�มแมค็โครั 
จำ�กัด (มห�ชน)) และในปี 2563 ได้เข้�ลงทีุ่นในธัุรัก้จรั้�นค้�ในรัูปแบบ ด้สำเค�ต์สำโตรั์ ซึู่เปอรั์เซึ่็นเตอรั์ และไฮเปอรั์
ม�รั์เก็ต ที่่�ดำ�เน้นก�รัข�ยปล่กสำ้นค้�อุปโภคบรั้โภคที่ั�วไป ให้เช่�พื้นที่่�ในศูนย์ก�รัค้� และให้บรั้ก�รัอื�นๆ ในปรัะเที่ศไที่ย
และม�เลเซึ่ย่ (เป็นก�รัลงทุี่นโดยอ้อมในสำดัส่ำวนไม่เกน้ร้ัอยละ 40 ของหุ้นที่่�จำ�หน่�ยได้แล้วที่ัง้หมดผ่�นน้ต้บุคคลเฉพ�ะก้จ
ที่่�จัดตั้งข่้นเพื�อก�รัลงทีุ่นในบรั้ษััที่ เที่สำโก้ สำโตรั์สำ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด (ต่อม�เปล่�ยนชื�อเป็น บรั้ษััที่ โลตัสำสำ์ สำโตรั์สำ  
(ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด) และ Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.)
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ข้อมีูลนิติบุค์ค์ลท์ี�บริษัท์ฯ ถุือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้้นไปของจีำานวนหุ้นท์ี�จีำาหน่ายไดิ์้แล้วท์ั้งหมีดิ์

บริษัท์ย่อยท์างตรง

บริษัท์ย่อย ประเภท์ธิ์ุรกิจี ท์ี�ตั้งสำานักงานใหญ่
สัดิ์ส่วนการ  

ถุือหุ้น (ร้อยละ)
ท์ุนชำาระแล้ว

บรั้ษััที่ ไที่ยสำม�รั์ที่ค�รั์ด จำ�กัด บรั้ก�รัจัดห�เครัื�องรัับบัตรั  
ให้บร้ัก�รับนัที่ก่ข้อมูลก�รัใช้จ่�ย
ผ่�นบัตรัเง้นสำด

119 อ�ค�รัธั�รั�สำ�ที่รั ชั้น 4  
ซึ่อยสำ�ที่รั 5 ถนนสำ�ที่รัใต้  
แขวงทีุ่่งมห�เมฆ เขตสำ�ที่รั 
กรัุงเที่พมห�นครั 
www.thaismartcard.co.th

99.99 1,600 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ ศ่กษั�ภ้วัฒน์ จำ�กัด ธัุรัก้จลงทีุ่นด้�นก�รัศ่กษั� 20/29 หมู่ที่่� 2 ถนนง�มวงศ์ว�น 
ตำ�บลบ�งเขน อำ�เภอเมืองนนที่บุรั่ 
นนที่บุรั่

99.99 810 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด ผล้ตและจำ�หน่�ยอ�ห�รั 
สำำ�เรั็จรัูปและเบเกอรั่�

177 หมู่ที่่� 4 ถนนปทีุ่มธั�น่- 
ล�ดหลุมแก้ว ตำ�บลรัะแหง  
อำ�เภอล�ดหลุมแก้ว ปทีุ่มธั�น่
www.cpram.co.th 

99.99 600 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ ออลล์ คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด ธัุรัก้จลงทีุ่น 119 อ�ค�รัธั�รั�สำ�ที่รั  
ถนนสำ�ที่รัใต้ แขวงทีุ่่งมห�เมฆ 
เขตสำ�ที่รั กรัุงเที่พมห�นครั

99.99 250 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ ออลล์ เวลเนสำ จำ�กัด ให้บรั้ก�รัด้�นก�รัดูแลสำุขภ�พ
ด้วยนวัตกรัรัมรัะบบด้จ้ตอล 
และให้คำ�ปร่ักษั�โดยผู้เช่�ยวช�ญ
ที่�งก�รัแพที่ย์

119 อ�ค�รัธั�รั�สำ�ที่รั ชั้น 11 
ถนนสำ�ที่รัใต้ แขวงทีุ่่งมห�เมฆ 
เขตสำ�ที่รั กรัุงเที่พมห�นครั

99.99 176 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ เค�น์เตอรั์เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด ตัวแที่นรัับชำ�รัะค่�สำ้นค้�และ
บรั้ก�รัและเป็นน�ยหน้�ปรัะกัน
ช่ว้ตและปรัะกันว้น�ศภัย

119 อ�ค�รัธั�รั�สำ�ที่รั ชั้น 4-6 
ซึ่อยสำ�ที่รั 5 ถนนสำ�ที่รัใต ้
แขวงทีุ่่งมห�เมฆ เขตสำ�ที่รั
กรัุงเที่พมห�นครั
www.counterservice.co.th

99.99 100 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ ที่เวนต่้โฟรั์ ช้อปปิ้ง จำ�กัด จำ�หน่�ยสำ้นค้�ผ่�นแคตต�ล็อก
และธัุรัก้จอ่คอมเม้รั์ซึ่

119 อ�ค�รัธั�รั�สำ�ที่รั ชั้น 9-10 
ถนนสำ�ที่รัใต้ แขวงทีุ่่งมห�เมฆ 
เขตสำ�ที่รั กรัุงเที่พมห�นครั
http://24shopping.co.th

99.99 30 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ รั่เที่ลล้งค์ จำ�กัด จำ�หน่�ยและซึ่่อมแซึ่มอุปกรัณ์
ค้�ปล่ก

159/30 หมู่ที่่� 3 ถนนว้ภ�วด่รัังส้ำต  
(ศรั่รัับสำุข) แขวงตล�ดบ�งเขน 
เขตหลักสำ่� กรัุงเที่พมห�นครั
www.cpretailink.co.th 

99.99 20 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ โกซึ่อฟที่์ (ปรัะเที่ศไที่ย) 
จำ�กัด

บรั้ก�รัด้�นรัะบบสำ�รัสำนเที่ศ 313 อ�ค�รัซึ่่.พ่.ที่�วเวอรั์ ชั้น 24 
ถนนสำ่ลม แขวงสำ่ลม เขตบ�งรััก 
กรัุงเที่พมห�นครั
www.gosoft.co.th

99.99 20 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ โอเอชที่่ จำ�กัด ธัุรัก้จลงทีุ่น 119 อ�ค�รัธั�รั�สำ�ที่รั  
ถนนสำ�ที่รัใต้ แขวงทีุ่่งมห�เมฆ 
เขตสำ�ที่รั กรัุงเที่พมห�นครั

99.99 12.5 ล้�นบ�ที่
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บริษัท์ย่อย ประเภท์ธิ์ุรกิจี ท์ี�ตั้งสำานักงานใหญ่
สัดิ์ส่วนการ  

ถุือหุ้น (ร้อยละ)
ท์ุนชำาระแล้ว

บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว แมนเนจเม้นที่์ 
จำ�กัด

บรั้ก�รัด้�นก�รัจัดก�รั 
คลังสำ้นค้�และโลจ้สำต้กสำ์  
และซึ่ื้อข�ยสำ้นค้�ที่ั�วไป

119 ชั้น 8 อ�ค�รัธั�รั�สำ�ที่รั  
ถนนสำ�ที่รัใต้ แขวงทีุ่่งมห�เมฆ 
เขตสำ�ที่รั กรัุงเที่พมห�นครั
www.allnowgroup.com

99.99 2 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ ออลล์ เที่รันน้�ง จำ�กัด ฝึกอบรัมให้กับพนักง�น 
หรัือลูกจ้�งของน้ต้บุคคล 
ในเครัือเด่ยวกัน

54/1-10 หมู่ที่่� 2  
ตำ�บลบ�งตล�ด อำ�เภอป�กเกรั็ด 
นนที่บุรั่

99.99 1 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ เอ็ม เอ เอ็ม ฮ�รั์ที่ จำ�กัด บรั้ก�รัด้�นก้จกรัรัมก�รัตล�ด 
ก�รัออกแบบโฆษัณ�

313 อ�ค�รัซึ่่.พ่.ที่�วเวอรั์ ชั้น 26 
ถนนสำ่ลม แขวงสำ่ลม เขตบ�งรััก 
กรัุงเที่พมห�นครั

99.99 1 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ ปัญญธั�รั� จำ�กัด ฝึกอบรัม 54/1-10 หมู่ที่่� 2  
ตำ�บลบ�งตล�ด อำ�เภอป�กเกรั็ด 
นนที่บุรั่
www.panyatara.co.th

99.99 1 ล้�นบ�ที่

Lotus Distribution Investment 
Limited

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

100.00 310.2 ล้�น
ดอลล�รั์สำหรััฐฯ

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

100.00 4 ล้�น 
ดอลล�รั์สำหรััฐฯ

บริษัท์ย่อยท์างตรงและท์างอ้อมี

บริษัท์ย่อย ประเภท์ธิ์ุรกิจี ท์ี�ตั้งสำานักงานใหญ่
สัดิ์ส่วนการ  

ถุือหุ้น (ร้อยละ)
ท์ุนชำาระแล้ว

บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั โฮลด้�ง  
(ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่  
และบรั้ษััที่ โอเอชที่่ จำ�กัด)

ธัุรัก้จลงทีุ่น 119 อ�ค�รัธั�รั�สำ�ที่รั  
ถนนสำ�ที่รัใต้ แขวงทีุ่ง่มห�เมฆ  
เขตสำ�ที่รั กรุังเที่พมห�นครั

99.99 1,066 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั จำ�กัด  
(มห�ชน)
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่  
และบรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั โฮลด้�ง  
(ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด)

ธัุรัก้จศูนย์จำ�หน่�ยสำ้นค้�แบบ
ชำ�รัะเง้นสำดและบรั้ก�รัตนเอง
ภ�ยใต้ชื�อ “แม็คโครั” ในก�รั
จำ�หน่�ยสำ้นค้�อุปโภคบรั้โภค 
ให้แก่ลกูค้�ที่ั�วปรัะเที่ศ โดยม่กลุ่ม
ลูกค้�เป้�หม�ยเป็นผู้ปรัะกอบ
ธัุรัก้จขน�ดเล็กถ่งขน�ดกล�ง 
ได้แก่ กลุ่มรั้�นค้�ปล่กรั�ยย่อย 
กลุ่มโฮเรัก้� กลุ่มสำถ�บันต่�งๆ 
รัวมถ่งผู้ปรัะกอบธัุรัก้จบรั้ก�รั

1468 ถนนพัฒน�ก�รั  
แขวงสำวนหลวง เขตสำวนหลวง 
กรัุงเที่พมห�นครั 
www.siammakro.co.th 

93.08 2,400 ล้�นบ�ที่
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บริษัท์ย่อยท์างอ้อมี

บริษัท์ย่อย ประเภท์ธิ์ุรกิจี ท์ี�ตั้งสำานักงานใหญ่
สัดิ์ส่วนการ  

ถุือหุ้น (ร้อยละ)
ท์ุนชำาระแล้ว

สำถ�บันก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน ์
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ ศ่กษั�ภ้วัฒน์ 
จำ�กัด)

สำถ�นศ่กษั� 85/1 หมู่ที่่� 2 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ตำ�บลบ�งตล�ด อำ�เภอป�กเกรั็ด 
นนที่บุรั่ 
www.pim.ac.th 

99.99 500 ล้�นบ�ที่

ว้ที่ย�ลัยเที่คโนโลย่ปัญญ�ภ้วัฒน ์
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ ศ่กษั�ภ้วัฒน์ 
จำ�กัด)

สำถ�นศ่กษั� 20/29 หมู่ที่่� 2 ถนนง�มวงศ์ว�น 
ตำ�บลบ�งเขน อำ�เภอเมืองนนที่บุรั่ 
นนที่บุรั่
www.panyapiwat.ac.th

99.99 273 ล้�นบ�ที่

โรังเรั่ยนสำ�ธั้ตสำถ�บันก�รัจัดก�รั
ปัญญ�ภ้วัฒน์ 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ ศ่กษั�ภ้วัฒน์ 
จำ�กัด)

สำถ�นศ่กษั� 45/23 หมู่ที่่� 2 ตำ�บลบ�งตล�ด 
อำ�เภอป�กเกรั็ด นนที่บุรั่

99.99 100 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ฟู้ดแล็บ จำ�กัด  
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ ออลล์ 
คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด)

ว้จัยและพัฒน� 141 หมู่ที่่� 9 ชั้น 6 อ�ค�รักลุ่ม
นวัตกรัรัม 2 ที่�วเวอรั์ด่  
อุที่ย�นว้ที่ย�ศ�สำตรั์ปรัะเที่ศไที่ย 
ถนนพหลโยธั้น ตำ�บลคลองหน่�ง 
อำ�เภอคลองหลวง ปทีุ่มธั�น่
www.cpram.co.th 

99.99 10 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว โลจ้สำต้กสำ์ จำ�กัด 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ ออลล์ 
คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด)

ธัุรัก้จให้บรั้ก�รัขนสำ่งสำ้นค้� เลขที่่� 119 อ�ค�รัธั�รั�สำ�ที่รั ช้ัน 8 
ถนนสำ�ที่รัใต้ แขวงทีุ่่งมห�เมฆ 
เขตสำ�ที่รั กรัุงเที่พมห�นครั 
10120
www.allnowgroup.com

99.99 1 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ ออลล์ ก�รั์เด่้ยน จำ�กัด
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่  
ออลล์ คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด)

ธัุรัก้จค้�ปล่กผล้ตภัณฑ์ ์
ด้�นสำุขภ�พและคว�มง�ม

313 อ�ค�รัซึ่่.พ่.ที่�วเวอรั์  
ชั้น 24 ถนนสำ่ลม แขวงสำ่ลม  
เขตบ�งรััก กรัุงเที่พมห�นครั

64.99 300 ล้�นบ�ที่

ALL CONVENIENCE LOGISTIC 
CO., LTD.
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่  
ออลล์ คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด)

ให้บรั้ก�รับรั้ห�รัง�นก้จก�รั
ขนสำ่งสำ้นค้�และกรัะจ�ยสำ้นค้�

5734, Street 1003,  
Bayab Village, Sangkat Phnom 
Penh Khan Sen Sok,  
Phnom Penh, Cambodia

99.99 0.005 ล้�น 
ดอลล�รั์สำหรััฐฯ

Successor Investments Limited 
(ลงทีุ่นผ่�น Lotus Distribution 
Investment Limited)

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

100.00 1 ดอลล�รั์ฮ่องกง

Successor (China) Investments 
Limited 
(ลงทีุ่นผ่�น Lotus Distribution 
Investment Limited)

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

100.00 298 ล้�น 
ดอลล�รั์สำหรััฐฯ

Nanjing Tianqu Investment 
Management Co., Ltd. 
(ลงทีุ่นผ่�น Lotus Distribution 
Investment Limited)

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

100.00 1,862 ล้�น
เรันม้นบ้
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บริษัท์ย่อย ประเภท์ธิ์ุรกิจี ท์ี�ตั้งสำานักงานใหญ่
สัดิ์ส่วนการ  

ถุือหุ้น (ร้อยละ)
ท์ุนชำาระแล้ว

Nanjing Tech University Pujiang 
Institute 
(ลงทีุ่นผ่�น Lotus Distribution 
Investment Limited)

สำถ�บันอุดมศ่กษั�เอกชน No.9 Lixue Road, Shiqiu Town, 
Lishui District, Nanjing City, 
The People’s Republic of China
http://en.njpji.cn

100.00 400 ล้�นเรันม้นบ้

Nanjing Tech University Pujiang 
Institute Educational  
Development Fund 
(ลงทีุ่นผ่�น Lotus Distribution 
Investment Limited)

กองทีุ่นเพื�อพัฒน�ก�รัศ่กษั� Room 711 No.199, Guangzhou 
Road, Nanjing City,  
The People’s Republic of China

100.00 50 ล้�นเรันม้นบ้

Nanjing Zheng Yi Xin Trading  
Co., Ltd. 
(ลงทีุ่นผ่�น Lotus Distribution 
Investment Limited)

ธัุรัก้จก�รัค้� 44 ShuiZuo Gang,  
Gulou District, Nanjing City,  
The People’s Republic of China

100.00 10 ล้�น 
ดอลล�รั์สำหรััฐฯ

CPALL (CAMBODIA) CO., LTD.
(ลงทีุ่นผ่�น Albuera International 
Limited)

ธัุรัก้จรั้�นสำะดวกซึ่ื้อ 5734, Street 1003,  
Bayab Village, Sangkat Phnom 
Penh Khan Sen Sok,  
Phnom Penh, Cambodia

100.00 0.005 ล้�น 
ดอลล�รั์สำหรััฐฯ

CPALL LAOS COMPANY LIMITED
(ลงทีุ่นผ่�น Albuera International 
Limited)

ธัุรัก้จรั้�นสำะดวกซึ่ื้อ 602 Khum Pheng Muang Road, 
Ban Phothanneua Unit 34, 
Vientiane, Lao PDR

99.99 6,349 ล้�น
ล�วก่บ

Indoguna Vina Food Service 
Company Limited  
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั 
จำ�กัด (มห�ชน))

ธัุรัก้จนำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ย
สำ้นค้�พรั้อมบรั้ก�รัจัดสำ่ง
ปรัะเภที่อ�ห�รัสำดและอ�ห�รั
แช่แข็งคุณภ�พชั้นด่ เช่น  
เนื้อสำัตว์ อ�ห�รัที่ะเล มันฝ่รัั�ง 
กลุ่มส้ำนค้�เบเกอร่ั� เครืั�องปรังุรัสำ
และอ�ห�รัพรั้อมปรัุงชั้นเล้ศ
จ�กที่ั้งในและต่�งปรัะเที่ศ  
เพื�อตอบสำนองคว�มต้องก�รั
ของกลุ่มธัรุักจ้บร้ัก�รัด้�นอ�ห�รั
ในปรัะเที่ศเว่ยดน�ม อ�ที่้ 
โรังแรัม รั้�นอ�ห�รัรัวมถ่ง
ธัุรัก้จให้บรั้ก�รัอ�ห�รัจ�นด่วน 
ธัุรัก้จจัดเล่้ยง เป็นต้น

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

93.08 5 ล้�น  
ดอลล�รั์สำหรััฐฯ

บรั้ษััที่ แม็คโครั อ�รั์โอเอช จำ�กัด 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั 
จำ�กัด (มห�ชน))

ธัุรัก้จลงทีุ่นในต่�งปรัะเที่ศ  
รัวมที่ัง้ให้บร้ัก�รัด้�นก�รับร้ัห�รั
ด้�นเที่คน้ค และ/หรัือก�รัให้
บรั้ก�รัสำนับสำนุนแก่บรั้ษััที่ 
ในเครัือ

1468 ถนนพัฒน�ก�รั  
แขวงสำวนหลวง เขตสำวนหลวง 
กรัุงเที่พมห�นครั

93.07 4,532 ล้�นบ�ที่
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บริษัท์ย่อย ประเภท์ธิ์ุรกิจี ท์ี�ตั้งสำานักงานใหญ่
สัดิ์ส่วนการ  

ถุือหุ้น (ร้อยละ)
ท์ุนชำาระแล้ว

บรั้ษััที่ สำย�มฟูด เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั 
จำ�กัด (มห�ชน))

ธัรุักจ้นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ย
ส้ำนค้�พร้ัอมบร้ัก�รัจัดส่ำง
ปรัะเภที่อ�ห�รัสำด และอ�ห�รั
แช่แขง็คณุภ�พช้ันด่ เช่น  
เน้ือสัำตว์ อ�ห�รัที่ะเล มันฝ่รัั�ง 
กลุ่มส้ำนค้�เบเกอร่ั� เครืั�องปรังุรัสำ
และอ�ห�รัพร้ัอมปรุังช้ันเล้ศ 
จ�กที่ัง้ในและต่�งปรัะเที่ศ  
เพื�อตอบสำนองคว�มต้องก�รั 
ของกลุ่มธัรุักจ้บร้ัก�รัด้�นอ�ห�รั 
อ�ที่ ้โรังแรัม ร้ั�นอ�ห�รั  
สำ�ยก�รับน้ ธุัรักจ้จดัเล้่ยง 
โรังง�นอุตสำ�หกรัรัมอ�ห�รั  
ผู้ค้�ส่ำง เป็นต้น

2439 ถนนรั้มที่�งรัถไฟเก่�
สำ�ยป�กนำ้� แขวงพรัะโขนง  
เขตคลองเตย กรัุงเที่พมห�นครั
www.siamfoodservices.com 

93.07 3,183 ล้�นบ�ที่

ARO Commercial Company 
Limited 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ แม็คโครั  
อ�รั์โอเอช จำ�กัด)

ธัุรัก้จค้�ปล่กค้�สำ่ง และก้จก�รั
ที่่�เก่�ยวเนื�องในปรัะเที่ศ
สำ�ธั�รัณรััฐแห่งสำหภ�พเม่ยนม�

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

93.07 31.3 ล้�น
ดอลล�รั์สำหรััฐฯ

Indoguna (Cambodia) Company 
Limited 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ สำย�มฟูด 
เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด)

ธัุรัก้จนำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ย
สำ้นค้�พรั้อมบรั้ก�รัจัดสำ่งสำ้นค้�
ปรัะเภที่อ�ห�รัสำด อ�ห�รัแช่แขง็
และอ�ห�รัพรั้อมปรัุงคุณภ�พ
ชั้นเล้ศจ�กที่ั้งในและต่�ง
ปรัะเที่ศ เพื�อตอบสำนองคว�ม
ต้องก�รัของกลุ่มธัุรัก้จบรั้ก�รั
ด้�นอ�ห�รัในปรัะเที่ศกัมพูช� 
อ�ที่้ โรังแรัม รั้�นอ�ห�รั  
สำ�ยก�รับ้น ธัุรัก้จจัดเล่้ยง 
โรังง�นอุตสำ�หกรัรัมอ�ห�รั  
ผู้ค้�สำ่ง เป็นต้น

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

93.07 2.5 ล้�น
ดอลล�รั์สำหรััฐฯ

บรั้ษััที่ โปรัม�รั์ที่ จำ�กัด 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั 
จำ�กัด (มห�ชน))

ธัุรัก้จจำ�หน่�ยสำ้นค้�อุปโภค 1468 ถนนพัฒน�ก�รั  
แขวงสำวนหลวง เขตสำวนหลวง 
กรัุงเที่พมห�นครั

93.07 2.5 ล้�นบ�ที่

ARO Company Limited 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ แม็คโครั  
อ�รั์โอเอช จำ�กัด)

ธัุรัก้จให้บรั้ก�รัด้�นก�รัตล�ด 
และให้คำ�ปรั่กษั�ในปรัะเที่ศ
สำ�ธั�รัณรััฐแห่งสำหภ�พเม่ยนม�

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

93.07 0.183 ล้�น 
ดอลล�รั์สำหรััฐฯ
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บริษัท์ย่อย ประเภท์ธิ์ุรกิจี ท์ี�ตั้งสำานักงานใหญ่
สัดิ์ส่วนการ  

ถุือหุ้น (ร้อยละ)
ท์ุนชำาระแล้ว

CP Wholesale India Private 
Limited
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ แม็คโครั  
อ�รั์โอเอช จำ�กัด)

ธัุรัก้จค้�สำ่ง และธัุรัก้จอื�นๆ  
ที่่�เก่�ยวข้องในปรัะเที่ศอ้นเด่ย

7th & 8th floor,  
WeWork BlueOne Square,  
246 Phase IV, Udyog Vihar, 
Gurugram - 122016, India
corporate.lotswholesale.com

93.06 671.43 ล้�นรัูปี
อ้นเด่ย 

(ไม่รัวมสำ่วน
เก้นมูลค่�หุ้น)

Makro (Guangzhou) Food 
Company Limited 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ แม็คโครั  
อ�รั์โอเอช จำ�กัด)

ธัุรัก้จค้�สำ่ง และธัุรัก้จอื�นๆ 
ที่่�เก่�ยวข้องในปรัะเที่ศ
สำ�ธั�รัณรััฐปรัะช�ชนจ่น

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

93.06 111 ล้�นเรันม้นบ้

Guangzhou Huadu Makro Food 
Supermarket Company Limited 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ แม็คโครั  
อ�รั์โอเอช จำ�กัด)

ธัุรัก้จค้�สำ่ง และธัุรัก้จอื�นๆ  
ที่่�เก่�ยวข้องในปรัะเที่ศ
สำ�ธั�รัณรััฐปรัะช�ชนจ่น

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

93.06 15 ล้�นเรันม้นบ้

Indoguna (Singapore) Pte Ltd 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ สำย�มฟูด 
เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด)

ธัุรัก้จผล้ตอ�ห�รัแปรัรัูป 
และอ�ห�รัสำำ�เรั็จรัูป รัวมที่ั้ง 
นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยสำ้นค้�
พรั้อมบรั้ก�รัจัดสำ่งสำ้นค้�
ปรัะเภที่อ�ห�รัสำด อ�ห�รัแช่แขง็ 
และอ�ห�รัพรั้อมปรัุงคุณภ�พ
ช้ันเล้ศจ�กที่ัง้ในและต่�งปรัะเที่ศ 
เพื�อตอบสำนองคว�มต้องก�รั
ของกลุ่มธัุรัก้จบรั้ก�รัด้�น
อ�ห�รัในปรัะเที่ศสำ้งคโปรั์ อ�ที่้ 
โรังแรัม รั้�นอ�ห�รั สำ�ยก�รับ้น 
ธัุรัก้จจัดเล่้ยง โรังง�น
อุตสำ�หกรัรัมอ�ห�รั ผู้ค้�สำ่ง 
เป็นต้น

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

74.46 1.6 ล้�นดอลล�รั์
สำ้งคโปรั์

MAXZI THE GOOD FOOD 
RESTAURANT & CAFE L.L.C. 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ สำย�มฟูด 
เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด)

ธัุรัก้จรั้�นอ�ห�รั และรั้�นค้�
ปล่กขน�ดเล็กในปรัะเที่ศ 
สำหรััฐอ�หรัับเอม้เรัตสำ์

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

74.46 7 ล้�นด่แรัห์ม 
สำหรััฐอ�หรัับ 

เอม้เรัตสำ์

Just Meat Company Limited 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ สำย�มฟูด 
เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด)

ธัุรัก้จนำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ย
ผล้ตภัณฑ์์ด้�นอ�ห�รัสำดชั้นด่ 
จำ�พวกเนื้อสำัตว์และสำัตว์ปีก 
ในเขตบรั้ห�รัพ้เศษัฮ่องกง 
แห่งสำ�ธั�รัณรััฐปรัะช�ชนจ่น

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

74.46 1 ล้�น 
ดอลล�รั์ฮ่องกง
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บริษัท์ย่อย ประเภท์ธิ์ุรกิจี ท์ี�ตั้งสำานักงานใหญ่
สัดิ์ส่วนการ  

ถุือหุ้น (ร้อยละ)
ท์ุนชำาระแล้ว

Indoguna Dubai L.L.C. 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ สำย�มฟูด 
เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด)

ธัุรัก้จนำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ย
สำ้นค้�พรั้อมบรั้ก�รัจัดสำ่งสำ้นค้�
ปรัะเภที่อ�ห�รัสำด อ�ห�รั 
แช่แข็งคุณภ�พชั้นด่และอ�ห�รั
พรั้อมปรัุงคุณภ�พชั้นเล้ศ 
จ�กที่ั้งในและต่�งปรัะเที่ศ  
เพื�อตอบสำนองคว�มต้องก�รั
ของกลุ่มธัุรัก้จบรั้ก�รัด้�น
อ�ห�รัในปรัะเที่ศสำหรััฐอ�หรัับ
เอม้เรัตสำ์ และปรัะเที่ศใกล้เค่ยง 
อ�ที่้ โรังแรัม รั้�นอ�ห�รั  
สำ�ยก�รับ้น ธัุรัก้จจัดเล่้ยง 
โรังง�นอุตสำ�หกรัรัมอ�ห�รั  
ผู้ค้�สำ่ง เป็นต้น

Al Waha Street, Exit 46,  
Al Quoz 1, P.O. Box 123125, 
Dubai, United Arab Emirates
www.indoguna.com/ 
indoguna- dubai-llc

74.46 0.3 ล้�นด่แรัห์ม
สำหรััฐอ�หรัับ 

เอม้เรัตสำ์

Indoguna Lordly Company 
Limited  
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ สำย�มฟูด 
เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด)

ธัุรัก้จนำ�เข้�สำ่งออก และ 
จัดจำ�หน่�ยสำ้นค้�พรั้อมบรั้ก�รั 
จัดสำ่งสำ้นค้�ปรัะเภที่อ�ห�รัสำด 
อ�ห�รัแช่แข็ง และอ�ห�รั 
พรั้อมปรัุงคุณภ�พชั้นเล้ศ
จ�กที่ั้งในและต่�งปรัะเที่ศ  
เพื�อตอบสำนองคว�มต้องก�รั
ของกลุ่มธัุรัก้จบรั้ก�รั 
ด้�นอ�ห�รั อ�ที่้ โรังแรัม  
รั้�นอ�ห�รั สำ�ยก�รับ้น  
ธัุรัก้จจัดเล่้ยง โรังง�น
อุตสำ�หกรัรัมอ�ห�รั ผู้ค้�สำ่ง 
เป็นต้น

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

74.46 0.01 ล้�น
ดอลล�รั์ฮ่องกง

Makro (Cambodia) Company 
Limited 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ แม็คโครั  
อ�รั์โอเอช จำ�กัด)

ธัุรัก้จค้�ปล่กค้�สำ่งและก้จก�รั 
ที่่�เก่�ยวเนื�องในปรัะเที่ศกัมพูช�

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

65.15 47.20 ล้�น 
ดอลล�รั์สำหรััฐฯ

บริษัท์ร่วมี

บริษัท์ย่อย ประเภท์ธิ์ุรกิจี ท์ี�ตั้งสำานักงานใหญ่
สัดิ์ส่วนการ  

ถุือหุ้น (ร้อยละ)
ท์ุนชำาระแล้ว

บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่. รั่เที่ล โฮลด้�ง จำ�กัด ก้จกรัรัมลงทีุ่น 313 อ�ค�รัซึ่.่พ่.ที่�วเวอร์ั ช้ัน 14 
ถนนส่ำลม แขวงส่ำลม เขตบ�งรััก 
กรังุเที่พมห�นครั

40.00 199,480 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่. รั่เที่ล ด่เวลลอปเม้นที่์ 
จำ�กัด 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ ซึ่่.พ่. รั่เที่ล  
โฮลด้�ง จำ�กัด)

ก้จกรัรัมลงทีุ่น 313 อ�ค�รัซึ่่.พ่.ที่�วเวอรั์ ชั้น 14 
ถนนสำ่ลม แขวงสำ่ลม เขตบ�งรััก 
กรัุงเที่พมห�นครั

40.00 199,475 ล้�นบ�ที่
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บริษัท์ย่อย ประเภท์ธิ์ุรกิจี ท์ี�ตั้งสำานักงานใหญ่
สัดิ์ส่วนการ  

ถุือหุ้น (ร้อยละ)
ท์ุนชำาระแล้ว

Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ ซึ่่.พ่. รั่เที่ล  
ด่เวลลอปเม้นที่์ จำ�กัด)

จำ�หน่�ยสำ้นค้�อุปโภค บรั้โภค Head office, Level 3 No.3, 
Jalan 7A/62A Bandar 
Menjalara 52200 Kuala Lumpur

40.00 256 ล้�น 
รั้งก้ตม�เลเซึ่่ย

บรั้ษััที่ โลตัสำสำ์ สำโตรั์สำ  
(ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ ซึ่่.พ่. รั่เที่ล  
ด่เวลลอปเม้นที่์ จำ�กัด)

ก้จกรัรัมลงทีุ่น 629/1 ถนนนวม้นที่รั์  
แขวงนวลจันที่รั์ เขตบ่งกุ่ม 
กรัุงเที่พมห�นครั

15.94 12.3 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ เอก-ชัย ด่สำที่รั้บ้วชั�น  
ซึ่้สำเที่ม จำ�กัด 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ โลตัสำสำ์ สำโตรั์สำ  
(ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด)

จำ�หน่�ยสำ้นค้�อุปโภค บรั้โภค 629/1 ถนนนวม้นที่รั์  
แขวงนวลจันที่รั์ เขตบ่งกุ่ม 
กรัุงเที่พมห�นครั

15.93 5,137 ล้�นบ�ที่

บรั้ษััที่ โลตัสำสำ์ โมบ�ยล์  
(ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด 
(ลงทีุ่นผ่�นบรั้ษััที่ เอก-ชัย  
ด่สำที่รั้บ้วชั�น ซึ่้สำเที่ม จำ�กัด)

ธัุรัก้จโที่รัคมน�คม  
(ยังไม่ดำ�เน้นก�รั)

629/1 ถนนนวม้นที่รั์  
แขวงนวลจันที่รั์ เขตบ่งกุ่ม 
กรัุงเที่พมห�นครั

15.93 5 ล้�นบ�ที่

บริษัท์อื�น

บริษัท์ย่อย ประเภท์ธิ์ุรกิจี ท์ี�ตั้งสำานักงานใหญ่
สัดิ์ส่วนการ  

ถุือหุ้น (ร้อยละ)
ท์ุนชำาระแล้ว

บรั้ษััที่ ที่รัู จ่เอสำ จำ�กัด จำ�หน่�ยสำ้นค้�ผ่�นสำื�อต่�งๆ 18 อ�ค�รัที่รัทูี่�วเวอร์ั 
ถนนรััชด�ภ้เษัก แขวงห้วยขว�ง  
เขตห้วยขว�ง กรุังเที่พมห�นครั

10.00 340 ล้�นบ�ที่

1.3.2 บุค์ค์ลที์�อาจีมีีค์วามีขัดิ์แย้งถืุอหุ้นในบริษัท์ย่อยหรือบริษัท์ร่วมีรวมีกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจีำานวนหุ้น 
ท์ี�มีีสิท์ธิ์ิออกเสียงของบริษัท์ฯ

บรั้ษััที่ฯ ได้ลงทีุ่นในน้ต้บุคคลเฉพ�ะก้จที่่�จัดตั้งข่้นเพื�อก�รัลงทีุ่น อันได้แก่ บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่. รั่เที่ล โฮลด้�ง จำ�กัด (“CPRH”) 
ซึ่่�งเป็นผู้ถือหุ้นที่ั้งหมดใน บร้ัษััที่ ซึ่่.พ่. ร่ัเที่ล ด่เวลลอปเม้นที่์ จำ�กัด (“CPRD”) (CPRD เป็นบร้ัษััที่ที่่�เข้�ที่ำ�ก�รัลงทุี่นใน  
บรั้ษััที่ เที่สำโก้ สำโตรั์สำ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด และ Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (รัวมกันเรั่ยกว่� “กลุ่มเที่สำโก้เอเช่ย”)) 
โดยเมื�อวันที่่� 18 ธัันว�คม 2563 บร้ัษััที่ฯ เข้�ลงทีุ่นในกลุ่มเที่สำโก้เอเช่ยผ่�น CPRH ในสำัดส่ำวนร้ัอยละ 40 รั่วมกับ บร้ัษััที่  
เจรั้ญโภคภัณฑ์์ โฮลด้�ง จำ�กัด ในสัำดสำ่วนรั้อยละ 40 และ บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่. เมอรั์แชนไดซึ่้�ง จำ�กัด ในสำัดสำ่วนรั้อยละ 20 ดังนั้น CPRH 
จ่งถือเป็นบรั้ษััที่รั่วมของบรั้ษััที่ฯ

กลุ่มเที่สำโก้เอเช่ย ปรัะกอบธัุรัก้จรั้�นค้�ในรูัปแบบ ด้สำเค�ต์สำโตรั์ ซึู่เปอรั์เซ็ึ่นเตอรั์ และไฮเปอรั์ม�ร์ัเก็ต ที่่�ดำ�เน้นก�รั 
ข�ยปล่กสำน้ค้�อุปโภคบรั้โภคที่ั�วไป ใหเ้ช่�พืน้ที่่�ในศูนยก์�รัค้� และใหบ้รั้ก�รัอื�นๆ ในปรัะเที่ศไที่ยและม�เลเซึ่่ย โดยบรั้ษััที่ฯ จะได้
ม�ซึ่่�งธุัรัก้จค้�ปล่กในปรัะเที่ศไที่ยที่่�ม่รูัปแบบร้ั�นค้�ที่่�หล�กหล�ยรัวมถง่กลุ่มลูกค้�ใหม่ ซึ่่�งจะช่วยส่ำงเสำร้ัมรูัปแบบธัรุัก้จที่่�บร้ัษัทัี่ฯ 
ม่อยู่ในปัจจบุนัและม่ผลก�รัดำ�เน้นง�นที่่�ด่ โดยจะที่ำ�ให้บร้ัษัทัี่ฯ ม่รัปูแบบร้ั�นค้�ที่่�หล�กหล�ยข้่น ซึ่่�งรัวมถ่งค้�ส่ำง Cash and Carry 
และรัปูแบบร้ั�นค้�ปล่ก (ไฮเปอร์ัม�ร์ัเกต็ ซึ่เูปอร์ัม�ร์ัเก็ต และร้ั�นสำะดวกซ้ืึ่อ) อก่ที่ัง้เป็นช่องที่�งในก�รัเข้�สู่ำตล�ดค้�ปล่กขน�ดใหญ่
ในปรัะเที่ศม�เลเซึ่่ย
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สำำ�หรัับก�รัลงทีุ่นในบรั้ษััที่ข้�งต้นนั้น แม้ว่�จะเป็นก�รัลงทีุ่นรั่วมกับบุคคลที่่�อ�จม่คว�มขัดแย้งของบรั้ษััที่ฯ (คือ บรั้ษััที่ 
ซึ่่.พ่. เมอรั์แชนไดซึ่้�ง จำ�กัด) แต่คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ได้พ้จ�รัณ�แล้วเชื�อว่� โครังสำรั้�งก�รัถือหุ้นดังกล่�วเหม�ะสำม สำอดคล้อง
กับนโยบ�ยและกลยุที่ธั์ก�รัลงทีุ่นของบรั้ษััที่ฯ เป็นไปเพื�อปรัะโยชน์ที่่�ด่ที่่�สำุด และสำ่งเสำรั้มธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ

ที่ั้งน่้ บรั้ษััที่ฯ ม่สำ้ที่ธั้ในฐ�นะผู้ถือหุ้นในก�รับรั้ห�รัจัดก�รัเง้นลงทีุ่นของบรั้ษััที่ฯ ต�มสำัดสำ่วนก�รัถือหุ้นที่่�บรั้ษััที่ฯ ม่อยู่ใน
บร้ัษัทัี่ที่่�กล่�วม�ข้�งต้นอย่�งอส้ำรัะ และในฐ�นะบร้ัษัทัี่จดที่ะเบย่นในตล�ดหลกัที่รััพย์ฯ บร้ัษัทัี่ฯ ย่ดมั�นในก�รัปฏ้ิบต้ัต่อผู้ถือหุ้นทุี่กรั�ย
อย่�งเท่ี่�เที่ย่มกัน เป็นธัรัรัม และคำ�น่งถง่ปรัะโยชน์ต่อบร้ัษัทัี่ฯ และผู้ถือหุ้นที่กุรั�ยเป็นสำำ�คัญ โดยได้ปฏ้ิบต้ัต�มม�ตรัก�รักำ�กับดูแล
และควบคุมภ�ยในที่่�ด่ ซึ่่�งรัวมถ่งม�ตรัก�รัก�รัดำ�เน้นก�รัเก่�ยวกับก�รัเข้�ที่ำ�รั�ยก�รัที่่�อ�จม่คว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์ เช่น 
ในก�รัอนมัุต้รั�ยก�รัที่่�อ�จม่คว�มขดัแย้งที่�งผลปรัะโยชน์ที่่�ต้องได้รัับก�รัอนมัุต้จ�กคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ จะต้องผ่�นก�รัพ้จ�รัณ�
จ�กคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของตล�ดหลักที่รััพย์ เพื�อให้มั�นใจว่�ก�รัเข้�ที่ำ�รั�ยก�รั 
ดงักล�่วสำมเหตสุำมผลม่ขอ้ตกลงที่่�ม่เงื�อนไขก�รัค�้ที่ั�วไปเสำมอืนก�รัที่ำ�รั�ยก�รักบับคุคลภ�ยนอก และเป็นไปเพื�อปรัะโยชนส์ำงูสำดุ
ของบรั้ษััที่ฯ นอกจ�กน่้ กฎเกณฑ์์ที่่�ใช้บังคับกับบรั้ษััที่จดที่ะเบ่ยนยังช่วยสำนับสำนุนให้เก้ดคว�มโปรั่งใสำและคว�มเป็นธัรัรัมในก�รั
เข�้ที่ำ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกันที่่�ม่อยู่ในปัจจุบนั และที่่�อ�จเกด้ข้่นในอน�คต ที่ัง้น้่ ผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยจะไม่ม่ส้ำที่ธัอ้อกเส่ำยงที่ัง้ในฐ�นะ
กรัรัมก�รับรั้ษััที่ฯ และผู้ถือหุ้นในก�รัเข้�ที่ำ�รั�ยก�รัที่่�อ�จม่คว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์ข้�งต้น

1.3.3 ค์วามีสัมีพิันธิ์์กับกลุ่มีธิ์ุรกิจีของผึู้้ถุือหุ้นใหญ่
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบร้ัษัทัี่ฯ คือ กลุ่มเครืัอเจร้ัญโภคภณัฑ์์ ซึ่่�งม่ก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้ที่่�หล�กหล�ย ต้ังแต่่ธัรุัก้จ้เกษัตรัอตุสำ�หกรัรัม

และอ�ห�รั ธัุรัก้้จค้้�ปล่่ก ธัุรัก้้จสำื�่อสำ�รัและโที่รัคมน�คม ธัุรัก้้จอ่่คอมเม้้รั์์ซึ่และด้้จ้้ที่ััล ธัุรัก้้จอสำัังห�รั้้มที่รัััพย์์ ธัุรัก้้จย�นยนต์์และ
อุตสำ�หกรัรัม ธัุรัก้้จย�และเวชภััณฑ์์์ ไปจนถ่่งธัุรัก้้จก�รัเง้้นและก�รัธัน�ค�รั 

สำำ�หรัับบร้ัษััที่ฯ ซึ่่�งดำ�เน้นธัุรัก้จค้�ปล่กที่่�จำ�หน่�ยส้ำนค้�อุปโภคบร้ัโภค ม่ธัุรักรัรัมและคว�มร่ัวมมือที่�งธัุรัก้จกับบร้ัษััที่ 
ในกลุ่มเครืัอเจร้ัญโภคภัณฑ์์ เช่น ม่ก�รัซ้ืึ่อข�ยส้ำนค้�รัะหว่�งกัน ซึ่่�งเป็นธัรุักรัรัมก�รัค้�ปกต้ สำำ�หรัับก�รัใช้บร้ัก�รัสำนับสำนุนด้�นก�รัค้� 
และรั�ยก�รัอื�นๆ ซึ่่�งข่้นอยู่กับคว�มจำ�เป็นที่�งธัุรัก้จ อย่�งไรัก็ต�ม ก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จและที่ำ�รั�ยก�รัรัะหว่�งบรั้ษััที่ฯ และบรั้ษััที่ 
ในกลุ่มเครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ บรั้ษััที่ฯ ม่ม�ตรัก�รัและขั้นตอนในก�รัอนุมัต้ก�รัที่ำ�รั�ยก�รัรัะหว่�งกันต�มที่่�กฎหม�ยกำ�หนดและ
เป็นไปต�มม�ตรัฐ�นที่่�กำ�หนดไว้ต�มข้อกำ�หนดของคณะกรัรัมก�รักำ�กบัตล�ดที่นุและตล�ดหลกัที่รััพย์ฯ ที่ัง้น้่ บร้ัษัทัี่ฯ ปฏิบ้ต้ัต�ม
กฎหม�ย ข้อกำ�หนด ตลอดจนรัะเบ่ยบในเรืั�องก�รัที่ำ�รั�ยก�รัรัะหว่�งกันอย่�งเครั่งครััด โดยเป็นรั�ยก�รัที่่�ม่รั�ค�และเงื�อนไข 
ที่�งธัุรัก้จที่่�ไม่ก่อให้เก้ดก�รัถ่�ยเที่ผลปรัะโยชน์ 

1.3.4 ผึู้้ถุือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นสำูงสำุด 10 รั�ยแรัก

ผึู้้ถุือหุ้นใหญ่
ณ วันท์ี� 31 ธิ์ันวาค์มี 2563

จีำานวนหุ้น ร้อยละ

1.  กลุ่ม CPG ปรัะกอบด้วย*

1.1  บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่.เมอรั์แชนไดซึ่้�ง จำ�กัด 2,733,475,700 30.43

1.2  บรั้ษััที่ กรัุงเที่พโปรัด้�วสำ จำ�กัด (มห�ชน) 100,000,000 1.11

1.3  บรั้ษััที่ เจรั้ญโภคภัณฑ์์อ�ห�รั จำ�กัด (มห�ชน) 87,000,000 0.97

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

1.5  C.P. Foods Holding 60,497,656 0.67

1.6  Orient Success International 60,470,000 0.67

1.7  Jumbo Kingdom Limited 22,316,200 0.25



52 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ผึู้้ถุือหุ้นใหญ่
ณ วันท์ี� 31 ธิ์ันวาค์มี 2563

จีำานวนหุ้น ร้อยละ

1.8  Worth Access Trading Limited 18,874,000 0.21

1.9  Creative Light Investments Limited 14,860,000 0.17

1.10  บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด 4,000,000 0.04

2.  บรั้ษััที่ ไที่ยเอ็นว่ด่อ�รั์ จำ�กัด 848,675,257 9.45

3.  South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 520,569,657 5.80

4.  State Street Europe Limited 286,062,017 3.18

5.  สำำ�นักง�นปรัะกันสำังคม 234,082,500 2.61

6.  GIC Private Limited 188,649,200 2.10

7.  บรั้ษััที่ ยู เอ็น เอสำ อโกรัเคม่คัล จำ�กัด 180,000,000 2.00

8.  BNY Mellon Nominees Limited 163,416,199 1.82

9.  The Bank of New York Mellon 118,161,923 1.32

10.  South East Asia UK (Type A) Nominees Limited 115,819,106 1.29

11.  State Street Bank and Trust Company 105,869,634 1.18

12.  อื�นๆ 3,037,302,299 33.81

รวม 8,983,101,348 100.00

* กลุ่มบรั้ษััที่เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ (CPG) ถือหุ้นรัวมกันรั้อยละ 35.44 ของทีุ่นจดที่ะเบ่ยนที่่�เรั่ยกชำ�รัะแล้ว

1.4 จีำานวนท์ุนจีดิ์ท์ะเบียนและท์ุนชำาระแล้ว
ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 บร้ัษััที่ฯ ม่ทีุ่นจดที่ะเบ่ยนกับกรัะที่รัวงพ�ณ้ชย์ 8,986,296,048 บ�ที่ เป็นทีุ่นเร่ัยกชำ�รัะแล้ว 

8,983,101,348 บ�ที่ แบ่งเป็นหุ้นสำ�มัญ 8,983,101,348 หุ้น มูลค่�ที่่�ตรั�ไว้หุ้นละ 1 บ�ที่ โดยม่สำ้ที่ธั้ออกเสำ่ยงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ  
1 เสำ่ยง

1.5 การออกหลักท์รัพิย์อื�น
บร้ัษัทัี่ฯ ได้รัับอนมัุต้จ�กที่่�ปรัะชมุว้สำ�มญัผู้ถือหุ้น คร้ัังที่่� 2/2556 ในวนัที่่� 19 กนัย�ยน 2556 ที่่�ปรัะชมุสำ�มญัผู้ถือหุ้น คร้ัังที่่� 1/2557 

ในวันที่่� 24 เมษั�ยน 2557 และที่่�ปรัะชุมสำ�มัญผู้ถือหุ้น ครัั้งที่่� 1/2559 ในวันที่่� 21 เมษั�ยน 2559 ให้ออกและเสำนอข�ยหุ้นกู้ วงเง้น
รัวมไม่เก้น 195,000 ล้�นบ�ที่ เพื�อใช้สำำ�หรัับชำ�รัะคืนหน่้เง้นกู้ และ/หรัือใช้เป็นเง้นทีุ่นหมุนเว่ยนในก้จก�รั

ณ 31 ธัันว�คม 2563 บรั้ษััที่ฯ ม่หุ้นกู้ที่่�ยังม้ได้ไถ่ถอน จำ�นวน 15 รัุ่น 35 ชุด ซึ่่�งม่มูลค่�คงเหลือ 173,093.80 ล้�นบ�ที่ ดังม่
รั�ยละเอ่ยดดังน่้
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1. หุ้นกู้บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ครัั้งที่่� 1/2556 ชน้ดรัะบุชื�อผู้ถือ ปรัะเภที่ไม่ด้อยสำ้ที่ธั้ ม่หลักปรัะกัน และม่ผู้แที่น
ผู้ถือหุ้นกู้
ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นที่ั�วไป ผู้ลงทีุ่นสำถ�บัน และ/หรัือผู้ลงทีุ่นรั�ยใหญ่
มูลค่�คงเหลือหุ้นกู้ 15,122 ล้�นบ�ที่
วันที่่�ออกหุ้นกู้ 31 ตุล�คม 2556
วันชำ�รัะดอกเบ่้ย ปีละ 2 ครัั้ง ในวันที่่� 30 เมษั�ยน และ 31 ตุล�คม ของทีุ่กปี ตลอดอ�ยุหุ้นกู้ 
 โดยเรั้�มชำ�รัะดอกเบ่้ยครัั้งแรักในวันที่่� 30 เมษั�ยน 2557
ก�รัจัดอันดับคว�มน่�เชื�อถือ “A (tha)” โดยบรั้ษััที่ ฟิที่ช์ เรัที่ต้�งสำ์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด 

ชุดิ์ท์ี� มีูลค์่าหุ้นกู้ (บาท์) อัตราดิ์อกเบี้ย (ร้อยละ) วันค์รบกำาหนดิ์ไถุ่ถุอน

อ�ยุ 10 ปี 15,122,000,000 5.35 31 ตุล�คม 2566

2. หุ้นกู้บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ครัั้งที่่� 1/2557 ชน้ดรัะบุชื�อผู้ถือ ปรัะเภที่ไม่ด้อยสำ้ที่ธั้ ม่หลักปรัะกัน และม่ผู้แที่น
ผู้ถือหุ้นกู้
ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นที่ั�วไป ผู้ลงทีุ่นสำถ�บัน และ/หรัือผู้ลงทีุ่นรั�ยใหญ่
มูลค่�คงเหลือหุ้นกู้ 25,197.80 ล้�นบ�ที่
วันที่่�ออกหุ้นกู้ 27 ม่น�คม 2557
วันชำ�รัะดอกเบ่้ย ปีละ 2 ครัั้ง ในวันที่่� 27 กันย�ยน และ 27 ม่น�คม ของทีุ่กปี ตลอดอ�ยุหุ้นกู้ 
 โดยเรั้�มชำ�รัะดอกเบ่้ยครัั้งแรักในวันที่่� 27 กันย�ยน 2557
ก�รัจัดอันดับคว�มน่�เชื�อถือ “A (tha)” โดยบรั้ษััที่ ฟิที่ช์ เรัที่ต้�งสำ์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด 

ชุดิ์ท์ี� มีูลค์่าหุ้นกู้ (บาท์) อัตราดิ์อกเบี้ย (ร้อยละ) วันค์รบกำาหนดิ์ไถุ่ถุอน

อ�ยุ 7 ปี 9,884,100,000 4.85 27 ม่น�คม 2564

อ�ยุ 10 ปี 15,313,700,000 5.14 27 ม่น�คม 2567

3. หุ้นกู้บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ครัั้งที่่� 2/2557 ชน้ดรัะบุชื�อผู้ถือ ปรัะเภที่ไม่ด้อยสำ้ที่ธั้ ม่หลักปรัะกัน และม่ผู้แที่น
ผู้ถือหุ้นกู้
ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นสำถ�บัน และ/หรัือผู้ลงทีุ่นรั�ยใหญ่
มูลค่�คงเหลือหุ้นกู้ 13,675 ล้�นบ�ที่
วันที่่�ออกหุ้นกู้ 22 สำ้งห�คม 2557
วันชำ�รัะดอกเบ่้ย ปีละ 2 ครัั้ง ในวันที่่� 22 กุมภ�พันธั์ และ 22 สำ้งห�คม ของทีุ่กปี ตลอดอ�ยุหุ้นกู้ 
 โดยเรั้�มชำ�รัะดอกเบ่้ยครัั้งแรักในวันที่่� 22 กุมภ�พันธั์ 2558
ก�รัจัดอันดับคว�มน่�เชื�อถือ “A (tha)” โดยบรั้ษััที่ ฟิที่ช์ เรัที่ต้�งสำ์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด 

ชุดิ์ท์ี� มีูลค์่าหุ้นกู้ (บาท์) อัตราดิ์อกเบี้ย (ร้อยละ) วันค์รบกำาหนดิ์ไถุ่ถุอน

อ�ยุ 7 ปี 3,236,000,000 4.75 22 สำ้งห�คม 2564

อ�ยุ 10 ปี 10,439,000,000 5.05 22 สำ้งห�คม 2567
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4. หุ้นกู้บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ครัั้งที่่� 3/2557 ชน้ดรัะบุชื�อผู้ถือ ปรัะเภที่ไม่ด้อยสำ้ที่ธั้ ม่หลักปรัะกัน และม่ผู้แที่น
ผู้ถือหุ้นกู้
ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นสำถ�บัน และ/หรัือผู้ลงทีุ่นรั�ยใหญ่
มูลค่�คงเหลือหุ้นกู้ 4,000 ล้�นบ�ที่
วันที่่�ออกหุ้นกู้ 26 ธัันว�คม 2557
วันชำ�รัะดอกเบ่้ย ปีละ 2 ครัั้ง ในวันที่่� 26 ม้ถุน�ยน และ 26 ธัันว�คม ของทีุ่กปี ตลอดอ�ยุหุ้นกู้
 โดยเรั้�มชำ�รัะดอกเบ่้ยครัั้งแรักในวันที่่� 26 ม้ถุน�ยน 2558
ก�รัจัดอันดับคว�มน่�เชื�อถือ “A (tha)” โดยบรั้ษััที่ ฟิที่ช์ เรัที่ต้�งสำ์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด 

ชุดิ์ท์ี� มีูลค์่าหุ้นกู้ (บาท์) อัตราดิ์อกเบี้ย (ร้อยละ) วันค์รบกำาหนดิ์ไถุ่ถุอน

อ�ยุ 12 ปี 4,000,000,000 4.80 26 ธัันว�คม 2569*

* ผู้ออกหุ้นกู้ม่สำ้ที่ธั้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครับกำ�หนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่่� 26 ธัันว�คม 2564

5. หุ้นกู้บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ครัั้งที่่� 2/2558 ชน้ดรัะบุชื�อผู้ถือ ปรัะเภที่ไม่ด้อยสำ้ที่ธั้ ไม่ม่หลักปรัะกัน
ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นสำถ�บัน และ/หรัือผู้ลงทีุ่นรั�ยใหญ่
มูลค่�คงเหลือหุ้นกู้ 9,000 ล้�นบ�ที่
วันที่่�ออกหุ้นกู้ 30 ม้ถุน�ยน 2558
วันชำ�รัะดอกเบ่้ย ปีละ 2 ครัั้ง ในวันที่่� 30 ธัันว�คม และ 30 ม้ถุน�ยน ของทีุ่กปี ตลอดอ�ยุหุ้นกู้
 โดยเรั้�มชำ�รัะดอกเบ่้ยครัั้งแรักในวันที่่� 30 ธัันว�คม 2558
ก�รัจัดอันดับคว�มน่�เชื�อถือ “A (tha)” โดยบรั้ษััที่ ฟิที่ช์ เรัที่ต้�งสำ์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด 

ชุดิ์ท์ี� มีูลค์่าหุ้นกู้ (บาท์) อัตราดิ์อกเบี้ย (ร้อยละ) วันค์รบกำาหนดิ์ไถุ่ถุอน

อ�ยุ 7 ปี 3,000,000,000 4.10 30 ม้ถุน�ยน 2565

อ�ยุ 10 ปี 6,000,000,000 4.45 30 ม้ถุน�ยน 2568*

* ผู้ออกหุ้นกู้ม่สำ้ที่ธั้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครับกำ�หนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่่� 30 ม้ถุน�ยน 2565

6. หุ้นกู้บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ครัั้งที่่� 1/2559 ชน้ดรัะบุชื�อผู้ถือ ปรัะเภที่ไม่ด้อยสำ้ที่ธั้ ไม่ม่หลักปรัะกัน
ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นสำถ�บัน และ/หรัือผู้ลงทีุ่นรั�ยใหญ่
มูลค่�คงเหลือหุ้นกู้ 7,000 ล้�นบ�ที่
วันที่่�ออกหุ้นกู้ 18 ม่น�คม 2559
วันชำ�รัะดอกเบ่้ย ปีละ 2 ครัั้ง ในวันที่่� 18 กันย�ยน และ 18 ม่น�คม ของทีุ่กปี ตลอดอ�ยุหุ้นกู้ 
 โดยเรั้�มชำ�รัะดอกเบ่้ยครัั้งแรักในวันที่่� 18 กันย�ยน 2559
ก�รัจัดอันดับคว�มน่�เชื�อถือ “A (tha)” โดยบรั้ษััที่ ฟิที่ช์ เรัที่ต้�งสำ์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด 
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ชุดิ์ท์ี� มีูลค์่าหุ้นกู้ (บาท์) อัตราดิ์อกเบี้ย (ร้อยละ) วันค์รบกำาหนดิ์ไถุ่ถุอน

อ�ยุ 5 ปี 1,382,000,000 2.95 18 ม่น�คม 2564

อ�ยุ 7 ปี 937,000,000 3.40 18 ม่น�คม 2566

อ�ยุ 10 ปี 2,074,000,000 4.00 18 ม่น�คม 2569*

อ�ยุ 12 ปี 2,607,000,000 4.15 18 ม่น�คม 2571**

* ผู้ออกหุ้นกู้ม่สำ้ที่ธั้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครับกำ�หนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่่� 18 ม่น�คม 2564

** ผู้ออกหุ้นกู้ม่สำ้ที่ธั้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครับกำ�หนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่่� 18 ม่น�คม 2566

7. หุ้นกู้บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ครัั้งที่่� 2/2559 ชน้ดรัะบุชื�อผู้ถือ ปรัะเภที่ไม่ด้อยสำ้ที่ธั้ ไม่ม่หลักปรัะกัน
ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นสำถ�บัน และ/หรัือผู้ลงทีุ่นรั�ยใหญ่
มูลค่�คงเหลือหุ้นกู้ 6,099 ล้�นบ�ที่
วันที่่�ออกหุ้นกู้ 26 สำ้งห�คม 2559
วันชำ�รัะดอกเบ่้ย ปีละ 2 ครัั้ง ในวันที่่� 26 กุมภ�พันธั์ และ 26 สำ้งห�คม ของทีุ่กปี ตลอดอ�ยุหุ้นกู้ 
 โดยเรั้�มชำ�รัะดอกเบ่้ยครัั้งแรักในวันที่่� 26 กุมภ�พันธั์ 2560
ก�รัจัดอันดับคว�มน่�เชื�อถือ “A (tha)” โดยบรั้ษััที่ ฟิที่ช์ เรัที่ต้�งสำ์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด 

ชุดิ์ท์ี� มีูลค์่าหุ้นกู้ (บาท์) อัตราดิ์อกเบี้ย (ร้อยละ) วันค์รบกำาหนดิ์ไถุ่ถุอน

อ�ยุ 7 ปี 500,000,000 3.25 26 สำ้งห�คม 2566

อ�ยุ 10 ปี 748,000,000 3.68 26 สำ้งห�คม 2569

อ�ยุ 12 ปี 4,851,000,000 4.00 26 สำ้งห�คม 2571

8. หุ้นกู้ด้อยส้ำที่ธั้ที่่�ม่ลักษัณะคล้�ยทีุ่น คร้ัังที่่� 1/2559 ไถ่ถอนเมื�อเล้กบร้ัษััที่ ซึ่่�งผู้ออกหุ้นกู้ม่ส้ำที่ธั้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำ�หนด  
และม่สำ้ที่ธั้เลื�อนชำ�รัะดอกเบ่้ยโดยไม่ม่เงื�อนไขใดๆ ของ บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) 
ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นที่ั�วไป และ/หรัือผู้ลงทีุ่นสำถ�บัน
มูลค่�คงเหลือหุ้นกู้ 10,000 ล้�นบ�ที่
วันที่่�ออกหุ้นกู้ 30 พฤศจ้ก�ยน 2559
อัตรั�ดอกเบ่้ย ปีที่่� 1-5 อัตรั�ดอกเบ่้ยรั้อยละ 5.0 ต่อปี

ปีที่่� 6-10 อัตรั�ดอกเบ่้ยเที่่�กับผลรัวมของ (ก) อัตรั�ผลตอบแที่นพันธับัตรั
รััฐบ�ลอ�ยุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread รั้อยละ 3.13 ต่อปี  
(ค) อัตรั�รั้อยละ 0.5 ต่อปี 

ปีที่่� 11-50 อัตรั�ดอกเบ่้ยเที่่�กับผลรัวมของ (ก) อัตรั�ผลตอบแที่นพันธับัตรั
รััฐบ�ลอ�ยุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread รั้อยละ 3.13 ต่อปี  
(ค) อัตรั�รั้อยละ 1.0 ต่อปี

ต้ังแต่ปีที่่� 51 อัตรั�ดอกเบ่้ยเที่่�กับผลรัวมของ (ก) อัตรั�ผลตอบแที่นพันธับัตรั
รััฐบ�ลอ�ยุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread รั้อยละ 3.13 ต่อปี  
(ค) อัตรั�รั้อยละ 2.0 ต่อปี

*อัตรั�ดอกเบ่้ยจะปรัับทีุ่กๆ 5 ปี โดยอ้�งอ้งจ�กอัตรั�ผลตอบแที่นพันธับัตรัรััฐบ�ลอ�ยุ 5 ปี  

ณ สำ้�นสำุดวันที่ำ�ก�รัของสำองวันที่ำ�ก�รัก่อนวันปรัับอัตรั�ดอกเบ่้ย
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วันชำ�รัะดอกเบ่ย้ ปีละ 2 คร้ััง ในวนัที่่� 30 พฤษัภ�คม และ 30 พฤศจก้�ยน ของที่กุปี ตลอดอ�ยหุุ้นกู ้
 โดยเรั้�มชำ�รัะดอกเบ่้ยครัั้งแรักในวันที่่� 30 พฤษัภ�คม 2560
สำ้ที่ธั้ไถ่ถอน ผู้ออกหุ้นกู้ม่สำ้ที่ธั้ไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ในกรัณ่ต่อไปน่้

1. ผู้ออกหุ้นกู้ม่สำ้ที่ธั้ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ั้งหมดในวันครับกำ�หนด 5 ปี นับจ�กวันออก
หุ้นกู้ คือ วันที่่� 30 พ.ย. 2564 (วันแรักที่่�สำ�ม�รัถใช้สำ้ที่ธั้ไถ่ถอนหุ้นกู้) หรัือ
วนัชำ�รัะดอกเบ่ย้หุ้นกูแ้ต่ละคร้ััง ภ�ยหลังจ�กวนัแรักที่่�สำ�ม�รัถใช้ส้ำที่ธัไ้ถถ่อน
หุ้นกู้

2. ผู้ออกหุ้นกู้ม่ส้ำที่ธัไ้ถ่ถอนหุ้นกู้ที่ัง้หมด ในกรัณ่ที่่�กรัมสำรัรัพ�กรัหรืัอหน่วยง�น 
ที่่�เก่�ยวข้อง ได้เปล่�ยนแปลงกฎ รัะเบย่บที่่�เก่�ยวข้อง จนที่ำ�ให้ผู้ออกหุ้นกูไ้ม่สำ�ม�รัถ
นำ�ดอกเบ่ย้จ่�ยที่่�ชำ�รัะให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ม�หักเป็นค่�ใช้จ่�ยที่�งภ�ษัไ่ด้

3. ผู้ออกหุ้นกู้ม่ส้ำที่ธั้ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ั้งหมด ในกรัณ่ที่่�สำถ�บันก�รัจัดอันดับคว�ม 
น่�เชื�อถือ ได้เปล่�ยนแปลงในว้ธั่ก�รัจัดอันดับของหุ้นกู้ จนที่ำ�ให้ผู้ออกหุ้นกู้ 
สำ�ม�รัถนบัหุ้นกูท้ี่่�ออกเป็นเครัด้ตตรั�สำ�รัทีุ่น (Equity Credit) ได้น้อยลง

4. ผู้ออกหุ้นกู้ม่ส้ำที่ธั้ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ั้งหมด ในกรัณ่ที่่�ม่ก�รัเปล่�ยนแปลงหลักก�รั 
ว้ธั่ก�รับันที่่กบัญช่ จนที่ำ�ให้ผู้ออกหุ้นกู้สำ�ม�รัถนับหุ้นกู้ที่่�ออกน่้เป็นสำ่วนของ
ผู้ถือหุ้นได้น้อยลง

ก�รัจัดอันดับคว�มน่�เชื�อถือ “BBB+ (tha)” โดยบรั้ษััที่ ฟิที่ช์ เรัที่ต้�งสำ์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด 

9. หุ้นกู้บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ครัั้งที่่� 1/2560 ชน้ดรัะบุชื�อผู้ถือ ปรัะเภที่ไม่ด้อยสำ้ที่ธั้ ไม่ม่หลักปรัะกัน
ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นสำถ�บัน ไม่เก้น 10 รั�ย
มูลค่�คงเหลือหุ้นกู้ 4,500 ล้�นบ�ที่
วันที่่�ออกหุ้นกู้ 27 ม่น�คม 2560
วันชำ�รัะดอกเบ่้ย ปีละ 2 ครัั้ง ในวันที่่� 27 กันย�ยน และ 27 ม่น�คม ของทีุ่กปี ตลอดอ�ยุหุ้นกู้
  โดยเรั้�มชำ�รัะดอกเบ่้ยครัั้งแรักในวันที่่� 27 กันย�ยน 2560
ก�รัจัดอันดับคว�มน่�เชื�อถือ “A (tha)” โดยบรั้ษััที่ ฟิที่ช์ เรัที่ต้�งสำ์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด 

ชุดิ์ท์ี� มีูลค์่าหุ้นกู้ (บาท์) อัตราดิ์อกเบี้ย (ร้อยละ) วันค์รบกำาหนดิ์ไถุ่ถุอน

อ�ยุ 12 ปี 4,500,000,000 4.70 27 ม่น�คม 2572

10. หุ้นกู้บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ครัั้งที่่� 2/2560 ชน้ดรัะบุชื�อผู้ถือ ปรัะเภที่ไม่ด้อยสำ้ที่ธั้ ไม่ม่หลักปรัะกัน
ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นสำถ�บัน และ/หรัือผู้ลงทีุ่นรั�ยใหญ่
มูลค่�คงเหลือหุ้นกู้ 3,000 ล้�นบ�ที่
วันที่่�ออกหุ้นกู้ 18 สำ้งห�คม 2560
วันชำ�รัะดอกเบ่้ย ปีละ 2 ครัั้ง ในวันที่่� 18 กุมภ�พันธั์ และ 18 สำ้งห�คม ของทีุ่กปี ตลอดอ�ยุหุ้นกู้ 
 โดยเรั้�มชำ�รัะดอกเบ่้ยครัั้งแรักในวันที่่� 18 กุมภ�พันธั์ 2561
ก�รัจัดอันดับคว�มน่�เชื�อถือ “A (tha)” โดยบรั้ษััที่ ฟิที่ช์ เรัที่ต้�งสำ์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด 

ชุดิ์ท์ี� มีูลค์่าหุ้นกู้ (บาท์) อัตราดิ์อกเบี้ย (ร้อยละ) วันค์รบกำาหนดิ์ไถุ่ถุอน

อ�ยุ 10 ปี 3,000,000,000 3.96 18 สำ้งห�คม 2570
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11. หุ้นกู้ด้อยส้ำที่ธั้ที่่�ม่ลักษัณะคล้�ยทีุ่น คร้ัังที่่� 1/2560 ไถ่ถอนเมื�อเล้กบร้ัษััที่ ซึ่่�งผู้ออกหุ้นกู้ม่ส้ำที่ธั้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำ�หนด  
และม่สำ้ที่ธั้เลื�อนชำ�รัะดอกเบ่้ยโดยไม่ม่เงื�อนไขใดๆ ของ บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) 
ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นที่ั�วไป และ/หรัือผู้ลงทีุ่นสำถ�บัน
มูลค่�คงเหลือหุ้นกู้ 10,000 ล้�นบ�ที่
วันที่่�ออกหุ้นกู้ 22 สำ้งห�คม 2560
อัตรั�ดอกเบ่้ย ปีที่่� 1-5 อัตรั�ดอกเบ่้ยรั้อยละ 5.0 ต่อปี

ปีที่่� 6-10 อัตรั�ดอกเบ่้ยเที่่�กับผลรัวมของ (ก) อัตรั�ผลตอบแที่นพันธับัตรั
รััฐบ�ลอ�ยุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread รั้อยละ 3.07 ต่อปี  
(ค) อัตรั�รั้อยละ 0.5 ต่อปี 

ปีที่่� 11-50 อัตรั�ดอกเบ่้ยเที่่�กับผลรัวมของ (ก) อัตรั�ผลตอบแที่นพันธับัตรั
รััฐบ�ลอ�ยุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread รั้อยละ 3.07 ต่อปี  
(ค) อัตรั�รั้อยละ 1.1 ต่อปี

ต้ังแต่ปีที่่� 51 อัตรั�ดอกเบ่้ยเที่่�กับผลรัวมของ (ก) อัตรั�ผลตอบแที่นพันธับัตรั
รััฐบ�ลอ�ยุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread รั้อยละ 3.07 ต่อปี  
(ค) อัตรั�รั้อยละ 2.1 ต่อปี

*อัตรั�ดอกเบ่้ยจะปรัับทีุ่กๆ 5 ปี โดยอ้�งอ้งจ�กอัตรั�ผลตอบแที่นพันธับัตรัรััฐบ�ลอ�ยุ 5 ปี  

ณ สำ้�นสำุดวันที่ำ�ก�รัของสำองวันที่ำ�ก�รัก่อนวันปรัับอัตรั�ดอกเบ่้ย

วันชำ�รัะดอกเบ่้ย ปีละ 2 ครัั้ง ในวันที่่� 22 กุมภ�พันธั์ และ 22 สำ้งห�คม ของทีุ่กปี ตลอดอ�ยุหุ้นกู้  
โดยเรั้�มชำ�รัะดอกเบ่้ยครัั้งแรักในวันที่่� 22 กุมภ�พันธั์ 2561

สำ้ที่ธั้ไถ่ถอน ผู้ออกหุ้นกู้ม่สำ้ที่ธั้ไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ในกรัณ่ต่อไปน่้
1. ผู้ออกหุ้นกู้ม่สำ้ที่ธั้ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ั้งหมดในวันครับกำ�หนด 5 ปี นับจ�กวันออก

หุ้นกู้ คือ วันที่่� 22 ส้ำงห�คม 2565 (วันแรักที่่�สำ�ม�รัถใช้ส้ำที่ธัไ้ถ่ถอนหุ้นกู้) 
หรัือวันชำ�รัะดอกเบ่้ยหุ้นกู้แต่ละคร้ััง ภ�ยหลังจ�กวันแรักที่่�สำ�ม�รัถใช้ส้ำที่ธั้
ไถ่ถอนหุ้นกู้

2. ผู้ออกหุ้นกู้ม่ส้ำที่ธัไ้ถ่ถอนหุ้นกู้ที่ัง้หมด ในกรัณ่ที่่�กรัมสำรัรัพ�กรัหรืัอหน่วยง�น 
ที่่�เก่�ยวข้อง ได้เปล่�ยนแปลงกฎ รัะเบย่บที่่�เก่�ยวข้อง จนที่ำ�ให้ผู้ออกหุ้นกูไ้ม่สำ�ม�รัถ
นำ�ดอกเบ่ย้จ่�ยที่่�ชำ�รัะให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ม�หักเป็นค่�ใช้จ่�ยที่�งภ�ษัไ่ด้

3. ผู้ออกหุ้นกู้ม่ส้ำที่ธั้ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ั้งหมด ในกรัณ่ที่่�สำถ�บันก�รัจัดอันดับคว�ม 
น่�เชื�อถือ ได้เปล่�ยนแปลงในว้ธั่ก�รัจัดอันดับของหุ้นกู้ จนที่ำ�ให้ผู้ออกหุ้นกู้ 
สำ�ม�รัถนบัหุ้นกูท้ี่่�ออกเป็นเครัด้ตตรั�สำ�รัทีุ่น (Equity Credit) ได้น้อยลง

4. ผู้ออกหุ้นกู้ม่ส้ำที่ธั้ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ั้งหมด ในกรัณ่ที่่�ม่ก�รัเปล่�ยนแปลงหลักก�รั 
ว้ธั่ก�รับันที่่กบัญช่ จนที่ำ�ให้ผู้ออกหุ้นกู้สำ�ม�รัถนับหุ้นกู้ที่่�ออกน่้เป็นสำ่วนของ
ผู้ถือหุ้นได้น้อยลง

ก�รัจัดอันดับคว�มน่�เชื�อถือ “BBB+ (tha)” โดยบรั้ษััที่ ฟิที่ช์ เรัที่ต้�งสำ์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด 



58 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

12. หุ้นกู้บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ครัั้งที่่� 3/2560 ชน้ดรัะบุชื�อผู้ถือ ปรัะเภที่ไม่ด้อยสำ้ที่ธั้ ไม่ม่หลักปรัะกัน
12.1  ไม่ม่ผู้แที่นผู้ถือหุ้นกู้
ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นสำถ�บัน และ/หรัือผู้ลงทีุ่นรั�ยใหญ่
มูลค่�คงเหลือหุ้นกู้ 9,000 ล้�นบ�ที่
วันที่่�ออกหุ้นกู้ 15 พฤศจ้ก�ยน 2560
วันชำ�รัะดอกเบ่ย้ ปีละ 2 คร้ััง ในวันที่่� 15 พฤษัภ�คม และ 15 พฤศจก้�ยน ของทุี่กปี ตลอดอ�ยุหุ้นกู ้

โดยเรั้�มชำ�รัะดอกเบ่้ยครัั้งแรักในวันที่่� 15 พฤษัภ�คม 2561
ก�รัจัดอันดับคว�มน่�เชื�อถือ “A+” โดยบรั้ษััที่ ที่รั้สำเรัที่ต้�ง จำ�กัด 

ชุดิ์ท์ี� มีูลค์่าหุ้นกู้ (บาท์) อัตราดิ์อกเบี้ย (ร้อยละ) วันค์รบกำาหนดิ์ไถุ่ถุอน

อ�ยุ 10 ปี 9,000,000,000 3.50 15 พฤศจ้ก�ยน 2570

12.2  ม่ผู้แที่นผู้ถือหุ้นกู้
ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นที่ั�วไป
มูลค่�คงเหลือหุ้นกู้ 9,000 ล้�นบ�ที่
วันที่่�ออกหุ้นกู้ 30 พฤศจ้ก�ยน 2560
วันชำ�รัะดอกเบ่ย้ ปีละ 2 คร้ััง ในวันที่่� 30 พฤษัภ�คม และ 30 พฤศจก้�ยน ของทุี่กปี ตลอดอ�ยุหุ้นกู ้

โดยเรั้�มชำ�รัะดอกเบ่้ยครัั้งแรักในวันที่่� 30 พฤษัภ�คม 2561
ก�รัจัดอันดับคว�มน่�เชื�อถือ “A+” โดยบรั้ษััที่ ที่รั้สำเรัที่ต้�ง จำ�กัด

ชุดิ์ท์ี� มีูลค์่าหุ้นกู้ (บาท์) อัตราดิ์อกเบี้ย (ร้อยละ) วันค์รบกำาหนดิ์ไถุ่ถุอน

อ�ยุ 5 ปี 9,000,000,000 3.10 30 พฤศจ้ก�ยน 2565

13. หุ้นกู้บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ครัั้งที่่� 1/2562 ชน้ดรัะบุผู้ถือ ปรัะเภที่ไม่ด้อยสำ้ที่ธั้ ไม่ม่หลักปรัะกัน
ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นสำถ�บัน และ/หรัือผู้ลงทีุ่นรั�ยใหญ่
มูลค่�คงเหลือหุ้นกู้ 15,000 ล้�นบ�ที่
วันที่่�ออกหุ้นกู้ 18 มกรั�คม 2562
วันชำ�รัะดอกเบ่้ย ปีละ 2 ครัั้ง ในวันที่่� 18 กรักฎ�คม และ 18 มกรั�คม ของทีุ่กปี ตลอดอ�ยุหุ้นกู ้

โดยเรั้�มชำ�รัะดอกเบ่้ยครัั้งแรักในวันที่่� 18 กรักฎ�คม 2562
ก�รัจัดอันดับคว�มน่�เชื�อถือ “A+” โดยบรั้ษััที่ ที่รั้สำเรัที่ต้�ง จำ�กัด

ชุดิ์ท์ี� มีูลค์่าหุ้นกู้ (บาท์) อัตราดิ์อกเบี้ย (ร้อยละ) วันค์รบกำาหนดิ์ไถุ่ถุอน

อ�ยุ 3 ปี 5,000,000,000 2.86 18 มกรั�คม 2565

อ�ยุ 8 ปี 2,466,000,000 3.95 18 มกรั�คม 2570

อ�ยุ 10 ปี 1,920,000,000 4.12 18 มกรั�คม 2572

อ�ยุ 12 ปี 5,614,000,000 4.40 18 มกรั�คม 2574
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14. หุ้นกู้บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ครัั้งที่่� 1/2563 ชน้ดรัะบุผู้ถือ ปรัะเภที่ไม่ด้อยสำ้ที่ธั้ ไม่ม่หลักปรัะกัน
ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นสำถ�บัน และ/หรัือผู้ลงทีุ่นรั�ยใหญ่
มูลค่�คงเหลือหุ้นกู้ 7,500 ล้�นบ�ที่
วันที่่�ออกหุ้นกู้ 13 พฤษัภ�คม 2563
วันชำ�รัะดอกเบ่ย้ ปีละ 2 คร้ััง ในวันที่่� 13 พฤศจก้�ยน และ 13 พฤษัภ�คม ของที่กุปี ตลอดอ�ยุหุ้นกู้

โดยเรั้�มชำ�รัะดอกเบ่้ยครัั้งแรักในวันที่่� 13 พฤศจ้ก�ยน 2563
ก�รัจัดอันดับคว�มน่�เชื�อถือ “A+” โดยบรั้ษััที่ ที่รั้สำเรัที่ต้�ง จำ�กัด

ชุดิ์ท์ี� มีูลค์่าหุ้นกู้ (บาท์) อัตราดิ์อกเบี้ย (ร้อยละ) วันค์รบกำาหนดิ์ไถุ่ถุอน

อ�ยุ 7 ปี 1,699,000,000 2.90 13 พฤษัภ�คม 2570

อ�ยุ 10 ปี 2,169,000,000 3.29 13 พฤษัภ�คม 2573

อ�ยุ 12 ปี 3,632,000,000 3.59 13 พฤษัภ�คม 2575

15. หุ้นกู้บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ครัั้งที่่� 2/2563 ชน้ดรัะบุผู้ถือ ปรัะเภที่ไม่ด้อยสำ้ที่ธั้ ไม่ม่หลักปรัะกัน
ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นที่ั�วไป ผู้ลงทีุ่นสำถ�บัน และ/หรัือผู้ลงทีุ่นรั�ยใหญ่
มูลค่�คงเหลือหุ้นกู้ 25,000 ล้�นบ�ที่
วันที่่�ออกหุ้นกู้ 29 กันย�ยน 2563
วันชำ�รัะดอกเบ่ย้ ปีละ 2 คร้ััง ในวันที่่� 29 ม่น�คม และ 29 กันย�ยน ของทุี่กปี ตลอดอ�ยุหุ้นกู้ 

โดยเรั้�มชำ�รัะดอกเบ่้ยครัั้งแรักในวันที่่� 29 ม่น�คม 2564
ก�รัจัดอันดับคว�มน่�เชื�อถือ “A+” โดยบรั้ษััที่ ที่รั้สำเรัที่ต้�ง จำ�กัด
15.1 ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นที่ั�วไป

ชุดิ์ท์ี� มีูลค์่าหุ้นกู้ (บาท์) อัตราดิ์อกเบี้ย (ร้อยละ) วันค์รบกำาหนดิ์ไถุ่ถุอน

อ�ยุ 4 ปี 9 เดือน 1 วัน 13,200,000,000 3.00 30 ม้ถุน�ยน 2568

15.2 ก�รัเสำนอข�ย ผู้ลงทีุ่นสำถ�บัน และ/หรัือผู้ลงทีุ่นรั�ยใหญ่

ชุดิ์ท์ี� มีูลค์่าหุ้นกู้ (บาท์) อัตราดิ์อกเบี้ย (ร้อยละ) วันค์รบกำาหนดิ์ไถุ่ถุอน

อ�ยุ 2 ปี 5 เดือน 17 วัน 6,000,000,000 1.90 18 ม่น�คม 2566

อ�ยุ 9 ปี 7 เดือน 14 วัน 2,350,000,000 3.40 13 พฤษัภ�คม 2573

อ�ยุ 15 ปี 3,450,000,000 3.90 29 กันย�ยน 2578
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1.6 นโยบายการจี่ายปันผึ้ล
ในก�รัพ้จ�รัณ�จ่�ยเงน้ปันผล บร้ัษัทัี่ฯ จะคำ�น่งถง่ผลปรัะกอบก�รัและผลตอบแที่นของผู้ถือหุ้นในรัะยะย�ว โดยก�รัจ่�ยเงน้ปันผล

จะเป็นไปต�มข้อบงัคบับร้ัษัทัี่ฯ ข้อ 36 และข้อ 37 เงน้ปันผลให้แบ่งต�มจำ�นวนหุ้น หุ้นละเท่ี่�ๆ กนั โดยก�รัจ่�ยเงน้ปันผลต้องได้รัับอนุมต้ั
จ�กที่่�ปรัะชมุผู้ถือหุ้น คณะกรัรัมก�รัอ�จจ่�ยเงน้ปันผลรัะหว่�งก�ลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ัังครั�วได้ เมื�อเหน็ว่�บร้ัษัทัี่ฯ ม่ผลกำ�ไรัสำมควรัพอ 
ที่่�จะที่ำ�เช่นนั้น และรั�ยง�นให้ที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้นที่รั�บในก�รัปรัะชุมครั�วต่อไป

คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ฯ ม่นโยบ�ยที่่�จะเสำนอใหท้ี่่�ปรัะชมุผู้ถือหุน้พจ้�รัณ�จ่�ยเง้นปันผลแก่ผู้ถือหุน้เป็นจำ�นวนปรัะม�ณรั้อยละ 50 
ของกำ�ไรัสำทุี่ธัจ้�กก�รัดำ�เน้นง�นจ�กงบก�รัเงน้เฉพ�ะกจ้ก�รัหลงัหกัภ�ษัเ่งน้ไดแ้ละสำำ�รัองต�มกฎหม�ยในแตล่ะปีโดยพ้จ�รัณ�ปรัะกอบ
กับงบก�รัเง้นรัวม 

ที่ัง้น้่ นโยบ�ยก�รัจ่�ยเงน้ปันผลดังกล่�วอ�จม่ก�รัเปล่�ยนแปลงได้ ห�กคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ พ้จ�รัณ�ฐ�นะก�รัเงน้ ภ�วะเศรัษัฐกจ้
ผลก�รัดำ�เน้นง�นของบร้ัษััที่ฯ คว�มสำ�ม�รัถในก�รัชำ�รัะเง้นต้น ดอกเบ่้ย และก�รัปฏ้ิบัต้ต�มเงื�อนไขสัำญญ�เง้นกู้รัะยะย�ว รัวมที่ั้ง
โครังก�รัในอน�คตแล้วเห็นว่�ควรัเสำนอที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้นเป็นปรัะก�รัอื�น 

นอกจ�กน่้ บรั้ษััที่ฯ ม่หน้�ที่่�ต้องปฏิ้บัต้ต�มเงื�อนไขในข้อกำ�หนดสำ้ที่ธั้ของหุ้นกู้ปรัะเภที่ต่�งๆ กล่�วคือ ในกรัณ่ที่่�บรั้ษััที่ฯ ผ้ดนัด
ไม่ชำ�รัะดอกเบ่้ย หรัือผ้ดนัดไม่ชำ�รัะเง้นใดๆ ที่่�เก่�ยวข้องกับหุ้นกู้ หรัือเลื�อนก�รัชำ�รัะดอกเบ่้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรัณ่) บรั้ษััที่ฯ จะไม่จ่�ย
เง้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

 
สถุิติการจี่ายเงินปันผึ้ล

รายละเอียดิ์การจี่ายเงินปันผึ้ล 2559 2560 2561 2562 2563

1. กำ�ไรัต่อหุ้น – ต�มงบก�รัเง้นเฉพ�ะก้จก�รั (บ�ที่ : หุ้น) 1.57 1.77 2.11 2.14 1.48

2. ปันผลปรัะจำ�ปี (บ�ที่ : หุ้น) 1.00 1.10 1.20 1.25 0.90*

3. %ปันผลต่อกำ�ไรัสำุที่ธั้ – งบก�รัเง้นเฉพ�ะก้จก�รั (รั้อยละ) 64 59 54 56 57

หมายเหตุ *เง้นปันผลจ่�ยสำำ�หรัับปี 2563 จะได้เสำนอต่อที่่�ปรัะชุมสำ�มัญผู้ถือหุ้นเพื�ออนุมัต้ ในวันที่่� 23 เมษั�ยน 2564

• นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ของบร้ัษััที่ย่อยม่นโยบ�ยก�รัจ่�ยเง้นปันผลต�มผลปรัะกอบก�รัของแต่ละบร้ัษััที่ โดยม้ได้กำ�หนด

อัตรั�ก�รัจ่�ยเง้นปันผลที่่�แน่นอน แต่ข่้นอยู่กับฐ�นะก�รัเง้นและแผนก�รัลงทีุ่นในอน�คตของบรั้ษััที่ย่อย
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การบริหาร 
จัดการความเสี่ยง
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1  นโยบายและแผึ้นการบริหารค์วามีเสี�ยง
บร้ัษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบร้ัษััที่ย่อย ได้จัดให้ม่นโยบ�ยและแผนก�รับร้ัห�รัจัดก�รัคว�มเสำ่�ยงที่่�เก่�ยวข้องอย่�ง

ครัอบคลุม โดยม่คณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงและก�รับรั้ห�รัคว�มต่อเนื�องที่�งธัุรัก้จ บรั้ษััที่ฯ ถือว่�คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ ผู้บรั้ห�รั
และพนกัง�นที่กุคนเป็นเจ้�ของคว�มเส่ำ�ยง ม่หน้�ที่่�รัับผ้ดชอบในก�รัศก่ษั� ว้เครั�ะห์ ปรัะเม้นโอก�สำและรัะดับคว�มรุันแรังของผลกรัะที่บ
ที่่�อ�จม่ผลต่อก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จของบร้ัษััที่ฯ และห�ม�ตรัก�รัในก�รัจำ�กัด ป้องกัน รัวมที่ั้งจัดที่ำ�แผนควบคุมคว�มเสำ่�ยงให้สำอดคล้อง 
กบัวตัถปุรัะสำงค ์เป�้หม�ย และแผนกลยทุี่ธับ์ร้ัษัทัี่ฯ ตลอดจนปรัะเม้นปรัะส้ำที่ธัภ้�พของก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยง รัวมที่ัง้ต้ดต�มสำถ�นก�รัณ์
และเหตุปัจจัยของคว�มเส่ำ�ยงที่่�อ�จเปล่�ยนแปลงได้ตลอดเวล� แล้วรั�ยง�นให้คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ เพื�อให้ม่ก�รัที่บที่วนนโยบ�ยและ
แนวที่�งก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงอย่�งรัอบด้�นปีละ 2 คร้ััง ที่ัง้น้่ เพื�อใหบ้ร้ัษัทัี่ฯ ม่รัะบบก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงสำอดคล้องในแนวที่�งเด่ยวกนั
ที่ั�วที่ั้งองค์กรั และกำ�หนดให้ก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงเป็นสำ่วนหน่�งในก�รัตัดสำ้นใจในก�รักำ�หนดยุที่ธัศ�สำตรั์แผนง�น และก�รัดำ�เน้นง�น
ด้�นต่�งๆ ขององค์กรัได้อย่�งม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พและม่ปรัะสำ้ที่ธั้ผลอย่�งยั�งยืน

บรั้ษััที่ฯ ได้ที่บที่วนกรัอบก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงและกำ�กับให้ทีุ่กหน่วยง�นปฏิ้บัต้ต�มอย่�งม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พ โดยถือว่�ก�รับรั้ห�รั 
คว�มเสำ่�ยงเป็นส่ำวนหน่�งของก�รัจัดที่ำ�แผนกลยุที่ธั์องค์กรัและก�รัที่ำ�ง�น ซึ่่�งในปี 2563 ที่่�ผ่�นม�ได้แต่งต้ังตัวแที่นหน่วยง�นบร้ัห�รั
คว�มเส่ำ�ยงเป็นคณะกรัรัมก�รักลยุที่ธ์ัองค์กรั ซึ่่�งปรัะกอบด้วยตวัแที่นด้�นกลยุที่ธ์ั งบปรัะม�ณ ที่รััพย�กรับุคคล คว�มยั�งยืน และคว�มเส่ำ�ยง
เพื�อพ้จ�รัณ�แผนกลยทุี่ธัอ์งคก์รั และแผนจดัก�รัคว�มเสำ่�ยงและก�รัดำ�เน้นง�นด�้นต�่งๆ ในปี 2564 ให้เกด้ปรัะส้ำที่ธัภ้�พและปรัะส้ำที่ธัผ้ล
สำงูสุำด นอกจ�กน้่ยังได้จดัให้ม่ก�รัปรัะเม้นรัะดับคว�มเสำ่�ยง (Risk Score) เพื�อวัดคว�มสำ�ม�รัถในก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงของหน่วยง�น 
รัวมที่ั้งให้ข้อเสำนอแนะในก�รัพัฒน�และปรัับปรุังปรัะส้ำที่ธั้ภ�พรัะบบบร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงของทุี่กหน่วยง�นต่�งๆ กว่� 70 หน่วยง�น  
ในทีุ่กไตรัม�สำอย่�งน้อย 4 คร้ัังต่อปี สำำ�หรัับหน่วยง�นที่่�ม่ผลก�รัดำ�เน้นง�นที่่�ด่ต่อเนื�องจะม่ก�รัปรัะก�ศเช้ดชูโดย Enterprise Risk 
Manager และปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั รัวมที่ั้งนำ�จุดเรั่ยนรัู้ที่่�ด่ไปเผยแพรั่ให้นักบรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงได้นำ�ไปพัฒน�ต่อยอดต่อไป

บร้ัษััที่ฯ ได้จัดให้ม่ก�รัสัำมมน�นักบร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงปรัะจำ�หน่วยง�น Risk Champion อย่�งต่อเนื�องทุี่กไตรัม�สำอย่�งน้อย  
4 คร้ัังต่อปี เพื�อยกรัะดับคว�มรู้ั คว�มสำ�ม�รัถของนักบร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยง ให้ทัี่นต่อสำถ�นก�รัณ์คว�มเส่ำ�ยงด้�นกลยุที่ธ์ั ด้�นก�รัดำ�เน้นก�รั
ด้�นก�รัเง้น ด้�นกฎหม�ย รัวมที่ั้งด้�นคว�มยั�งยืน และธัรัรัม�ภ้บ�ล โดยม่ผู้เข้�รั่วมกว่� 400 คน

นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ยงัจดัใหม่้คณะปรัะเม้นคว�มเสำ่�ยงซึ่่�งปรัะกอบดว้ยผู้เช่�ยวช�ญแตล่ะด้�นที่่�ม่คว�มหล�กหล�ย เช่น ด�้นสืำ�อสำ�รั
และภ�พลักษัณ์ ด้�นสำื�อสำ�รัปฏิ้บัต้ก�รัรั้�น กฎหม�ย ที่รััพย�กรับุคคล ด้�นคว�มมั�นคงปลอดภัยไซึ่เบอรั์ (Facility Cyber Security) 
คว�มเป็นส่ำวนตัวของข้อมูล (Data Privacy) รัวมที่ั้งด้�นปรัะสำ�นรััฐก้จ และคว�มปลอดภัย อ�ช่วอน�มัย สำภ�พแวดล้อม เป็นต้น  
ในก�รัต้ดต�มสำถ�นก�รัณ์ก�รัเปล่�ยนแปลงทุี่กวัน ตลอดเวล�เพื�อปรัะเม้นและจดัก�รัคว�มเสำ่�ยงสำำ�คญั และผลกรัะที่บอื�นๆ ซึ่่�งอ�จที่ำ�ให้
กรัะที่บต่อแผนก�รัดำ�เน้นที่�งธัุรัก้จไม่ต่อเนื�อง

ในกรัณ่ที่่�ม่เหตุก�รัณ์เปล่�ยนแปลงสำำ�คัญเร่ังด่วน หน่วยง�นบร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยง จะจัดให้ม่ก�รัที่บที่วนคว�มเส่ำ�ยงร่ัวมกับ 
คณะกรัรัมก�รับร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยง เพื�อกำ�หนดม�ตรัก�รัควบคุมสำำ�คัญและรั�ยง�นเป็นว�รัะพ้เศษัต่อคณะกรัรัมก�รับร้ัห�รัรัับที่รั�บโดยที่นัที่่

2.2 ปัจีจีัยค์วามีเสี�ยงต่อการดิ์ำาเนินธิ์ุรกิจีของบริษัท์ฯ
2.2.1 ค์วามีเสี�ยงต่อการดิ์ำาเนินธิ์ุรกิจีของบริษัท์หรือกลุ่มีบริษัท์

ความเสี�ยงจากการถื้กยกเลิกเครื�องหุ้มายการค้า	7-Eleven
บร้ัษััที่ฯ ดำ�เน้นธัุรัก้จรั้�นค้�สำะดวกซึ่ื้อในปรัะเที่ศไที่ยภ�ยใต้สำัญญ�ให้ใช้ส้ำที่ธั้ที่่�บร้ัษััที่ฯ ที่ำ�กับ 7-Eleven, Inc.  

แห่งปรัะเที่ศสำหรััฐอเมรั้ก� ตั้งแต่วันที่่� 7 พฤศจ้ก�ยน 2531 ต�มข้อกำ�หนดของสำัญญ�ดังกล่�ว บรั้ษััที่ฯ ม่สำ้ที่ธั้ในก�รั 
ใช้เครืั�องหม�ยก�รัค้� “7-Eleven” และเครืั�องหม�ยก�รัค้�ที่่�เก่�ยวข้องในปรัะเที่ศไที่ย ตลอดจนได้รัับคว�มช่วยเหลือ
ด้�นก�รัฝึกอบรัมและด้�นเที่คน้คคว�มรัู้เก่�ยวกับก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จรั้�นค้�สำะดวกซึ่ื้อจ�ก 7-Eleven, Inc. ต่อม�ในวันที่่� 
20 ส้ำงห�คม 2546 7-Eleven, Inc. ได้เข้�ที่ำ�สัำญญ�ให้คว�มย้นยอม ซึ่่�งเป็นสัำญญ�ที่่�ที่ำ�ข้่นรัะหว่�งบร้ัษัทัี่ฯ และบร้ัษัทัี่ 
เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด (“CPG”) กับ 7-Eleven, Inc. โดย 7-Eleven, Inc. ได้ตกลงให้คว�มย้นยอมต่อก�รัเสำนอ
ข�ยหุ้นตอ่ปรัะช�ชน รัวมถง่ก�รันำ�หุ้นเข�้จดที่ะเบย่นซึ่ือ้ข�ยในตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย โดยสำญัญ�ให้ใชส้้ำที่ธั้
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เป็นสำัญญ�ที่่�ไม่ม่กำ�หนดอ�ยุ โดยคู่สัำญญ�ที่ั้งสำองฝ่่�ยม่ส้ำที่ธั้ที่่�จะเล้กสัำญญ�ห�กเก้ดเหตุก�รัณ์ต�มเงื�อนไขที่่�รัะบุไว้ใน
สำัญญ� 

รัวมที่ัง้เมื�อวนัที่่� 5 พฤษัภ�คม 2563 CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่่�งเป็นบร้ัษัทัี่ย่อยที่�งอ้อม จดัต้ังข้่นใหม่ต�ม 
กฎหม�ยกัมพูช� เพื�อดำ�เน้นธัุรัก้จรั้�น 7-Eleven (ถือหุ้นในสัำดส่ำวน 100% โดย Albuera International Limited  
ซึ่่�งเป็นบร้ัษัทัี่ย่อยที่่�บร้ัษัทัี่ฯ ถอืหุ้น 100%) ได้เข�้ที่ำ�สำญัญ�แฟรันไชสำห์ลกัสำำ�หรัับดำ�เน้นก�รัร้ั�น 7-Eleven ในปรัะเที่ศ
กัมพูช�กับ 7-Eleven, Inc. เป็นที่่�เรั่ยบรั้อยแล้ว โดย CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. ได้รัับสำ้ที่ธั้แฟรันไชสำ์ในก�รัจัดตั้ง
และดำ�เน้นก�รัร้ั�น 7-Eleven ในปรัะเที่ศกัมพูช�เป็นเวล� 30 ปี และคู่สัำญญ�อ�จตกลงต่ออ�ยุสัำญญ�ได้อ่ก 2 คร้ััง  
ครััง้ละ 20 ปี 

และเมื�อวันที่่� 28 สำ้งห�คม 2563 CP ALL LAOS CO., LTD. ซึ่่�งเป็นบรั้ษััที่ย่อยที่�งอ้อม จัดตั้งข่้นใหม่ต�มกฎหม�ย
ปรัะเที่ศสำ�ธั�รัณรััฐปรัะช�ธัป้ไตยปรัะช�ชนล�ว (“ล�ว”) เพื�อดำ�เน้นธัรุักจ้ร้ั�น 7-Eleven (ถือหุ้นในสำดัส่ำวน 99.99%  
โดย Albuera International Limited ซึ่่�งเป็นบร้ัษัทัี่ย่อยที่่�บร้ัษัทัี่ฯ ถือหุ้น 100%) ได้เข้�ที่ำ�สัำญญ�แฟรันไชส์ำหลกัสำำ�หรัับ 
ดำ�เน้นก�รัร้ั�น 7-Eleven ในปรัะเที่ศล�วกบั 7-Eleven, Inc. เป็นที่่�เร่ัยบร้ัอยแล้ว โดย CP ALL LAOS CO., LTD. ได้รัับ 
สำท้ี่ธัแ้ฟรันไชส์ำในก�รัจัดตั้งและดำ�เน้นก�รัรั้�น 7-Eleven ในปรัะเที่ศล�วเป็นรัะยะเวล� 30 ปี โดยคู่สำัญญ�อ�จตกลง 
ต่ออ�ยุสำัญญ�ได้อ่ก 2 ครัั้ง ครัั้งละ 20 ปี

ในกรัณ่ที่่�ห�กเก้ดเหตุยกเล้กสัำญญ�ให้คว�มย้นยอมข้่น จะม่ผลให้ก�รัใช้ส้ำที่ธั้เครืั�องหม�ยก�รัค้� “7-Eleven”  
และเครืั�องหม�ยก�รัค�้ที่่�เก่�ยวขอ้งในปรัะเที่ศไที่ยถกูยกเล้ก ซึ่่�งอ�จก่อให้เก้ดผลกรัะที่บกับก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้ของบร้ัษัทัี่ฯ
อย่�งม่นัยสำำ�คัญ และบร้ัษัทัี่ฯ อ�จต้องชำ�รัะค่�เส่ำยห�ยต่�งๆ ให้แก่ 7-Eleven, Inc. นอกจ�กน้่ ห�กคว�มสัำมพันธ์ัรัะหว่�ง 
บร้ัษัทัี่ฯ หรืัอ CPG กบั 7-Eleven, Inc. เปล่�ยนแปลงไปในที่�งลบ บร้ัษัทัี่ฯ อ�จไม่ได้รัับคว�มช่วยเหลือจ�ก 7-Eleven, Inc. 
เท่ี่�ที่่�ควรั

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
จ�กคว�มสำัมพันธั์อันด่ตลอดรัะยะเวล�ที่่�ผ่�นม�ม�กกว่� 31 ปี บร้ัษััที่ฯ ยังไม่เคยม่กรัณ่พ้พ�ที่ใดๆ ที่่�สำำ�คัญกับ 

7-Eleven, Inc. รัวมที่ั้งได้ปฏ้ิบัต้ต�มข้อกำ�หนดต่�งๆ ในสำัญญ�ดังกล่�วอย่�งเคร่ังครััดม�โดยตลอด อ�ที่้ ก�รัดำ�รัง
จำ�นวนร้ั�นข้ันตำ��ต�มเงื�อนไขในสัำญญ� โดย ณ สำ้�นปี 2563 บร้ัษัทัี่ฯ ม่ร้ั�น 7-Eleven ที่ั�วปรัะเที่ศ จำ�นวน 12,432 สำ�ข�  
ซึ่่�งสำงูกว่�จำ�นวนร้ั�นข้ันตำ��ที่่�ต้องดำ�รังไว้ต�มสัำญญ� ก�รัจ่�ยชำ�รัะค่�ส้ำที่ธัต้รังต�มรัะยะเวล�ที่่�กำ�หนดในสัำญญ� ก�รัรัักษั�
ชื�อเส่ำยงที่�งเครืั�องหม�ยก�รัค้�ให้ด่อย่�งต่อเนื�อง ที่ำ�ให้เชื�อว่�บร้ัษัทัี่ฯ และ CPG ยงัม่คว�มสัำมพันธ์ัที่่�ด่กับ 7-Eleven, Inc. 
นอกจ�กน่ ้บรั้ษััที่ฯ ยงัเชื�อว�่ก�รัดำ�เนน้ธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ ภ�ยใตเ้ครัื�องหม�ยก�รัค้� “7-Eleven” เป็นผลปรัะโยชนท์ี่�ง
ธัรุักจ้ร่ัวมกนั ซึ่่�งที่่�ผ่�นม�คว�มสำมัพันธ์ัที่�งธัรุักจ้และก�รัให้คว�มช่วยเหลือต่�งๆ กเ็ป็นไปด้วยด่ รัวมที่ัง้บร้ัษัทัี่ฯ ยงัได้รัับ
คว�มไว้ว�งใจให้ได้รัับส้ำที่ธั้แฟรันไชสำ์หลักในก�รัจัดต้ังและดำ�เน้นก�รัร้ั�น 7-Eleven ที่ั้งในรั�ชอ�ณ�จักรักัมพูช�และ
สำ�ธั�รัณรััฐปรัะช�ธัป้ไตยปรัะช�ชนล�ว ในปีที่่�ผ่�นม�ด้วย ที่ำ�ให้โอก�สำที่่�คว�มสำมัพนัธ์ัจะเปล่�ยนแปลงไปในที่�งลบม่น้อย
และในขณะน้่ไม่ม่สัำญญ�ณแจ้งเหตุใดๆ อันควรัเชื�อได้ว่�จะม่เหตุก�รัณ์ที่่�จะส่ำงผลกรัะที่บในที่�งลบกับคว�มสัำมพันธั์ 
รัะหว่�งบรั้ษััที่ฯ และ CPG กับ 7-Eleven, Inc.

ความเสี�ยงจากความผิดพลาดหุ้รือขัดข้องของศ้นย์กระจายสินค้าและเส้นทางขนส�ง
บร้ัษัทัี่ฯ ให้คว�มสำำ�คญักับก�รัจดัรัะบบบร้ัห�รัจดัก�รัศนูย์กรัะจ�ยส้ำนค้�ด้วยรัะบบและเที่คโนโลย่รัองรัับก�รัให้บร้ัก�รั

รัูปแบบใหม่ๆ และช่องที่�งที่�่หล�กหล�ยม�กข่้นตอบโจที่ย์ก�รัซึ่ื้อข�ยสำ้นค้�ออนไลน์/โอทีู่โอ (O2O) และธัุรัก้จสำ่งพัสำดุ 
(Parcel Delivery) ที่่�จะม่ก�รัรัับส่ำงส้ำนค้�ม�กข้่นที่ั้งที่่�ร้ั�นและที่่�บ้�นเพื�อเพ้�มปรัะสำบก�รัณ์ใหม่ในก�รัให้บร้ัก�รัลูกค้� 
แบบสำะดวกครับจบที่่�เด่ยว นอกเหนือจ�กก�รัเตร่ัยมส้ำนค้�ส่ำวนใหญ่ที่่�จำ�หน่�ยในร้ั�น 7-Eleven ที่ั�วปรัะเที่ศกว่�  
12,432 สำ�ข� จะซึ่่�งจะถูกส่ำงผ่�นม�จ�กศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้�ของบร้ัษััที่ฯ ซึ่่�งต้ังอยู่ต�มพ้ืนที่่�กรุังเที่พฯ และต่�งจังหวัด 
ที่ั�วปรัะเที่ศ เพื�อรัองรัับผู้ผล้ตส้ำนค้�รั�ยเล็กและรั�ยใหญ่ในก�รันำ�ส้ำนค้�ม�จัดเตร่ัยมและกรัะจ�ยส้ำนค้�ที่่�ม่คุณภ�พ 
ต�มม�ตรัฐ�นและคว�มปลอดภัย สำ่งมอบให้รั้�นและลูกค้�ตรังเวล�ตลอด 7 วัน 24 ชั�วโมง ดังนั้นก�รัดำ�เน้นง�นของ 
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ศนูย์กรัะจ�ยส้ำนค้�จง่เป็นหัวใจสำำ�คญัต่อธัรุัก้จของ 7-Eleven ในก�รัส่ำงมอบส้ำนค้�ให้กับร้ั�นสำ�ข�ที่ั�วปรัะเที่ศอย่�งถกูต้อง 
ครับถ้วน และทัี่นเวล�ที่่�กำ�หนด ห�กม่คว�มผ้ดพล�ดหรืัอขัดข้องของศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้�และเส้ำนที่�งขนส่ำงถูกปิดหรืัอ
ตดัข�ดอย่�งรันุแรังเกด้ข้่น เช่น นำ�้ท่ี่วม ไฟไหม้ รัะบบต้ดต่อสืำ�อสำ�รัและรัะบบเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศล่ม อบุต้ัเหตรุ้ั�ยแรัง
หรัือเหตุสำุดว้สำัยอื�นๆ ในรัะบบห่วงโซึ่่อุปที่�น ย่อมม่ผลเสำ่ยห�ยต่อยอดข�ยสำ้นค้�รั้�น 7-Eleven และโอก�สำที่�งธัุรัก้จ
ต�มกลยุที่ธั์ที่่�กำ�หนดไว้จนสำ่งผลกรัะที่บในที่�งลบต่อผลปรัะกอบก�รัของบรั้ษััที่ฯ ได้

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บรั้ษััที่ฯ ได้ที่บที่วนคว�มเสำ่�ยงและกลยุที่ธั์องค์กรัปรัะจำ�ปีอย่�งสำมำ��เสำมอ เพื�อพ้จ�รัณ�แผนรัะยะสำั้นและรัะยะย�ว

รัองรัับก�รัเปล่�ยนแปลงจ�กก�รัเต้บโตของยอดข�ยร้ั�นสำ�ข�เด้ม และก�รัขย�ยสำ�ข�ใหม่รัวมที่ัง้ธุัรัก้จรูัปแบบใหม่ ที่ัง้น้่
บร้ัษัทัี่ฯ ได้ที่บที่วนและบรูัณ�ก�รัรูัปแบบก�รักรัะจ�ยส้ำนค้�รัวมที่ัง้จัดเตร่ัยมศนูย์กรัะจ�ยส้ำนค้�ต่�งๆ ให้ม่ขน�ดเพ่ยงพอ
รัองรัับยอดข�ยร้ั�นสำ�ข�และธัรุักจ้ออนไลน์ใหม่ที่่�เพ้�มข้่น รัวมที่ัง้พัฒน�นโยบ�ยและแนวปฏ้ิบต้ัสำำ�หรัับคูค้่�รัับเหม�ขนส่ำง
ให้สำอดคล้องกบัม�ตรัฐ�นสำ�กลเพื�อตอบสำนองคว�มค�ดหวังให้ครับที่กุด้�น ผ่�นก�รัสืำ�อสำ�รั อบรัม และปรัะเม้นคว�มเส่ำ�ยง
เพื�อนำ�ผลจ�กก�รัตรัวจปรัะเม้นไปพ้จ�รัณ�จัดที่ำ�โปรัแกรัมช่วยเหลือปรัับปรัุง ต้ดต�มตรัวจสำอบ และห�โอก�สำ 
พัฒน�ในม้ต้ต่�งๆ ให้เจรั้ญเต้บโตไปพรั้อมๆ กับบรั้ษััที่ฯ อย่�งยั�งยืน 

ตลอดจนก�รัปรัะเม้นคว�มพร้ัอมด้�นอปุกรัณ์ บคุล�กรั และเส้ำนที่�งขนส่ำงเพื�อรัองรัับเหตวุ้กฤตกรัณ่ศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้�
สำถ�นที่่�ใดที่่�หน่�งอ�จหยุดชะงัก ในกรัณ่ม่คว�มจำ�เป็นต้องเพ้�มศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้�แห่งใหม่ บร้ัษััที่ฯ จะม่ก�รัพ้จ�รัณ� 
คดัเลือกที่ำ�เลที่่�ต้ังให้อยู่ในพ้ืนที่่�ปลอดภยัและเกด้ปรัะส้ำที่ธัภ้�พสำงูสำดุในก�รัสำง่มอบส้ำนค�้ไปยงัรั�้นสำ�ข�และลูกค�้โดยตรัง
รัวมที่ัง้กำ�หนดให้ม่ก�รักรัะจ�ยตวัอยู่ต�มพ้ืนที่่�ปร้ัมณฑ์ลและต่�งจงัหวดัที่ั�วปรัะเที่ศ เพื�อลดคว�มเสำ่�ยงและรัองรัับก�รัเต้บโต
ของรั้�นและธัุรัก้จใหม่ในอน�คต 

บร้ัษัทัี่ฯ ได้จดัเตร่ัยมแผนเผช้ญเหตุองค์กรัรูัปแบบต่�งๆ ที่่�อ�จเกด้ข้่นและม่ก�รัฝึกซ้ึ่อมเป็นปรัะจำ�ต�มแผนที่่�กำ�หนด  
เช่น กรัณ่นำ้�ที่่วม จรั�จล ไฟไหม้ ไฟฟ้�ดับ โรัครัะบ�ด ฯลฯ รัวมท้ัี่งได้จัดตั้งที่่มง�น Crisis Assessment Team (CAT) 
ที่ำ�หน้�ที่่�ตลอด 7 วัน 24 ชั�วโมง เพื�อปรัะเม้นสำถ�นก�รัณ์และเตือนภัยเหตุว้กฤตต่�งๆ ที่่�อ�จเก้ดข่้น ไปยังหน่วยง�น 
ที่่�อยู่ในพื้นที่่�เสำ่�ยงภัย ให้ม่ก�รัเตรั่ยมก�รัรัับมือสำถ�นก�รัณ์ได้อย่�งเหม�ะสำม ที่ันเวล� สำอดคล้องต�มแผนก�รับรั้ห�รั
คว�มตอ่เนื�องที่�งธัรุักจ้ Business Continuity Management อ�ที่ ้ก�รัใชศ้นูยก์รัะจ�ยส้ำนค�้ใกลเ้คย่งจดัสำง่ส้ำนค�้ที่ดแที่น
ก�รัขนสำง่ดว้ยรัถขนสำง่ขน�ดใหญ ่ก�รัใชเ้สำน้ที่�งขนสำง่สำำ�รัอง ก�รัห�ส้ำนค�้ที่ดแที่น รัวมถง่ก�รัจดัต้ังศนูยก์รัะจ�ยส้ำนค�้
ชั�วครั�ว เป็นต้น

บร้ัษััที่ฯ ได้จัดที่ำ�แผนก�รับร้ัห�รัคว�มต่อเนื�องที่�งธัุรัก้จ (Business Continuity Plan) โดยรั่วมมือกับผู้ผล้ต 
รั�ยสำำ�คัญ (Strategic Partner) เพื�อให้มั�นใจว่�ม่ส้ำนค้�พรั้อมจัดสำ่งห�กเก้ดภ�วะว้กฤตข้่น เพื�อลดผลกรัะที่บเช้งลบ 
ต่อยอดข�ยของบร้ัษััที่ฯ นอกจ�กน้่ รัวมที่ั้งได้จัดที่ำ�ปรัะกันภัยเพื�อชดเชยคว�มเส่ำยห�ยที่่�อ�จเก้ดข้่น ที่ั้งในสำ่วนของ 
ศูนย์กรัะจ�ยสำ้นค้� รั้�นสำ�ข� และบรั้ษััที่ย่อยเพื�อบรัรัเที่�ภ�รัะค่�ใช้จ่�ยที่่�อ�จเก้ดข่้นต่อบรั้ษััที่ฯ ในอน�คต 

จ�กม�ตรัก�รัดังกล่�ว บร้ัษัทัี่ฯ เชื�อมั�นว่�ศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้�ที่ัง้หมดของบร้ัษัทัี่ฯ จะยงัคงม่จำ�นวนและขน�ดเพ่ยงพอ 
ที่่�จะรัองรัับแผนก�รัขย�ยรั�้นสำ�ข� รัวมที่ัง้ธุัรักจ้ใหมใ่นอน�คต และสำ�ม�รัถบูรัณ�ก�รัที่ำ�ง�นเป็นรัะบบเครืัอข�่ยกรัะจ�ย
สำ้นค้�สำำ�รัองซึ่่�งกันและกันได้อย่�งม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พสำูงสำุด

ความเสี�ยงจากความผิดพลาดหุ้รือขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน	O2O
รัะบบเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศสำนับสำนุนก�รัให้บร้ัก�รั O2O ของบร้ัษัทัี่ฯ เปร่ัยบเสำมือนสำมองของก�รัที่ำ�ธัรุักจ้ร้ั�นสำะดวก

ซ้ืึ่อยคุใหมเ่พื�อใหบ้ร้ัก�รัคว�มสำะดวกแก่ลกูค�้ที่่�ม�ใชบ้ร้ัก�รัที่่�รั�้นและนอกรั�้น แบบสำะดวกครับจบที่่�เด่ยวโดยก�รัสืำ�อสำ�รั
และสัำ�งก�รัที่กุส่ำวนง�นในรัะบบห่วงโซ่ึ่อปุที่�น บรูัณ�ก�รัที่ำ�ง�นปรัะสำ�นกันอย่�งม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ ต้ังแต่ ผู้ผล้ต รัะบบขนส่ำง
และศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้�ไปยังร้ั�นสำ�ข� รัวมที่ั้งลูกค้�โดยตรัง ที่ำ�ให้เก้ดก�รัข�ยและสำ่งมอบส้ำนค้� ก�รับร้ัก�รัที่่�ด่ให้กับ
ลกูค้�ที่ั�วปรัะเที่ศกว่� 11 ล้�นคนของทุี่กวนั ซึ่่�งเป็นส้ำ�งสำำ�คญัในก�รัสำร้ั�งคว�มพ่งพอใจ คว�มปรัะที่บัใจ และให้ปรัะสำบก�รัณ์
ที่่�ด่กบัลูกค้�อย่�งต่อเนื�อง ดงัน้ัน ห�กเกด้เหตุขดัข้องใดๆ กบัรัะบบสำ�รัสำนเที่ศสำนับสำนนุก�รัให้บร้ัก�รั O2O ที่่�สำำ�คัญ เช่น
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รัะบบก�รัข�ยส้ำนค้�ร้ั�นและบร้ัก�รัข�ยออนไลน์ รัะบบจดัก�รัปัญห�ให้ร้ั�น รัะบบก�รัสัำ�งและส่ำงส้ำนค้� เป็นต้น ย่อมส่ำงผล
เสำ่ยห�ยต่อโอก�สำก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จ และก�รัสำรั้�งคว�มปรัะที่ับใจที่่�ด่กับลูกค้�ที่่�รั้�น 7-Eleven และสำ่งตรังที่่�บ้�น ซึ่่�งอ�จ
เก้ดผลกรัะที่บต่อผลปรัะกอบก�รัของบรั้ษััที่ฯ ไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ยได้

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บร้ัษััที่ฯ ตรัะหนักถ่งคว�มสำำ�คัญของรัะบบเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศสำนับสำนุนก�รัให้บร้ัก�รั O2O ที่ั้งเครืัอข่�ยรัะบบ 

ห่วงโซ่ึ่อปุที่�นต่�งๆ ให้ดำ�เน้นง�นได้อย่�งม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ และเกด้คว�มต่อเนื�องที่�งธัรุักจ้ สำอดคล้องกบัแผนกลยทุี่ธ์ัองค์กรั
โดยม่คณะกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลที่�งด�้นเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศและคว�มมั�นคงปลอดภัยของข้อมลูรัว่มกันพ้จ�รัณ�ที่บที่วน
อย่�งต่อเนื�อง เพื�อบรั้ห�รัจัดก�รัปรัับปรัุงเสำถ่ยรัภ�พของเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศ ก�รัตรัวจสำอบ พัฒน� และรัักษั�สำภ�พ
ให้ม่รัะบบม�ตรัฐ�นในก�รัป้องกัน ตรัวจจับ และตอบโต้ก�รัโจมต่ที่�งไซึ่เบอรั์ได้อย่�งม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พ ต�มกรัอบ 
ก�รัดำ�เน้นง�นด้�นภัยคุกค�มที่�งไซึ่เบอรั์อ้�งอ้งจ�กสำถ�บันม�ตรัฐ�นและเที่คโนโลย่แห่งช�ต้ (National Institute of 
Standards and Technology – NIST) ปรัะกอบไปด้วย 5 สำ่วน ได้แก่ ก�รัรัะบุ ก�รัป้องกัน ก�รัตรัวจจับ ก�รัตอบโต้ 
และก�รักู้คืน

บรัษ้ััที่ฯ มุง่พฒัน�กรัะบวนก�รัและสำน้ที่รัพัย์ด้�นเที่คโนโลย่ เพื�อปรับัปรังุเพ้�มปรัะสำท้ี่ธั้ภ�พที่�งธัรุักจ้ในรัะยะย�ว 
ด�้นซึ่อฟตแ์วรั์ใหส้ำอดคล้องกับคว�มตอ้งก�รัของธุัรักจ้ต�มกรัะบวนก�รัว้ศวกรัรัมซึ่อฟตแ์วรั์โดยอ�้งอง้ม�ตรัฐ�นสำ�กล
อ�ที่้ ITIL, CMMI และ ISO/IEC 27001:2013 นอกจ�กน้่ ยังจัดให้ม่หน่วยก�รัพัฒน�ธัุรัก้จที่ำ�ง�นรั่วมกับพันธัม้ตรั 
ที่�งธุัรักจ้ของบร้ัษัทัี่ที่ั�วโลก เพื�อให้รัะบบเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศม่คว�มทัี่นสำมัยรัองรัับก�รัเปล่�ยนแปลงต�มแนวโน้มของตล�ด

บร้ัษัทัี่ฯ ดำ�เน้นก�รับร้ัห�รัจดัก�รัด้�นฮ�ร์ัดแวร์ัโดยก�รัสำร้ั�งศนูย์สำ�รัสำนเที่ศ 2 แห่ง ให้ม่ก�รักรัะจ�ยคว�มเสำ่�ยง 
ในพื้นที่่�ต่�งกัน ได้แก่ ศูนย์สำ�รัสำนเที่ศ จังหวัดนนที่บุรั่ และศูนย์สำ�รัสำนเที่ศ True IDC บ�งน� จังหวัดสำมุที่รัปรั�ก�รั  
ซึ่่�งได้ก�รัรัับรัองม�ตรัฐ�นด้�นคว�มมั�นคงปลอดภัยสำูงและ ISO จ�กสำถ�บัน Uptime แห่งแรักในปรัะเที่ศไที่ย โดยให้
ศนูย์สำ�รัสำนเที่ศที่ัง้ 2 แห่ง สำ�ม�รัถที่ำ�ง�นที่ดแที่นกนัได้ที่นัที่ ่ห�กสำถ�นที่่�ใดที่่�หน่�งเก้ดเหตขุดัข้องข้่น โดยธัรุักจ้สำำ�คญัต่�งๆ
ยังคงให้บรั้ก�รัลูกค้�ได้อย่�งต่อเนื�อง 

นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ให้คว�มสำำ�คัญต่อรัะบบก�รัดูแลรัักษั�คว�มปลอดภัยศนูย์สำ�รัสำนเที่ศที่ัง้ 2 แห่งดงักล่�วอย่�งเต็ม
รัูปแบบ ตั้งแต่ก�รัออกแบบเพื�อคว�มปลอดภัยในทีุ่กๆ สำ่วน รัวมที่ั้งบำ�รัุงรัักษั�ให้ทีุ่กรัะบบม่สำภ�พที่่�พรั้อมใช้ง�นต�ม
ม�ตรัฐ�นสำ�กล ได้แก่ เครืั�องกำ�เน้ดไฟฟ้�สำำ�รัองรัะบบ UPS รัะบบตรัวจห�ควันไฟและอคัคภั่ย รัะบบยบัย้ัง รัะบบตรัวจจบั
ก�รัเคลื�อนไหว เครืั�องปรัับอ�ก�ศ และรัะบบป้อนไฟคู่แต่ละเครืั�อง รัวมที่ั้งจัดให้ม่ที่่มง�นผู้เช่�ยวช�ญด้�นเสำถ่ยรัภ�พ 
และคว�มปลอดภัยด้�นรัะบบ ดูแลตลอด 7 วัน 24 ชั�วโมง ตลอดจนยกรัะดับคว�มรัู้ คว�มสำ�ม�รัถที่่มง�นที่่�เก่�ยวข้อง
อย่�งสำมำ��เสำมอ โดยจัดให้ม่ก�รัอบรัมและฝึกซ้ึ่อมที่่มง�นในก�รัรัับมือสำถ�นก�รัณ์จำ�ลองรูัปแบบต่�งๆ ที่่�อ�จเก้ดข้่น  
เพื�อให้มั�นใจว่�ที่ม่ง�นและแผนรัับมือที่ัง้หมดที่่�เตร่ัยมไวส้ำ�ม�รัถปฏ้ิบต้ัก�รัต�มแผนบร้ัห�รัคว�มตอ่เนื�องที่�งธัรุักจ้ของ
บรั้ษััที่ (BCM: Business Continuity Management) ได้อย่�งม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พ ถูกต้อง ที่ันเวล�ที่่�กำ�หนดไว้ นอกจ�กน่้
บร้ัษัทัี่ฯ ยงัจดัให้ม่หน่วยง�นภ�ยนอกม�ตรัวจสำอบม�ตรัฐ�นของรัะบบต่�งๆ เป็นปรัะจำ�ที่กุปี นอกเหนือจ�กก�รัตรัวจสำอบ
ปกต้จ�กหน่วยง�นภ�ยใน เพื�อให้เก้ดคว�มมั�นใจว่�รัะบบเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศของบรั้ษััที่ฯ จะที่ำ�ง�นได้อย่�งต่อเนื�อง
ในทีุ่กสำถ�นก�รัณ์

ความเสี�ยงจากภัยคุกคามทางไซ่เบอร์
คว�มก้�วหน้�ที่�งด้จ้ที่ัลสำมัยใหม่ รัวมที่ั้งก�รัเก้ดโรัค COVID-19 แพรั่รัะบ�ดในปรัะเที่ศไที่ยและที่ั�วโลก ที่ำ�ให้

บร้ัษััที่ฯ ต้องปรัับตัวในก�รัที่ำ�ง�นจ�กภ�ยนอกออฟฟิศหรัือจ�กที่่�บ้�นเพื�อให้ธัุรัก้จดำ�เน้นได้อย่�งต่อเนื�องต�มแผน  
BCM: Business Continuity Management ก�รัเปล่�ยนแปลงน้่อ�จส่ำงผลให้เก้ดช่องโหว่และภัยคุกค�มที่�งไซึ่เบอร์ั รัวมที่ัง้
ก�รัคุม้ครัองข้อมลูขององคก์รัไมใ่ห้รัั�วไหล สำำ�หรัับบร้ัษัทัี่ในปรัะเที่ศไที่ย จะถกูบงัคับใช้กฎหม�ย ขอ้บงัคับ และม�ตรัฐ�น
ต�่งๆ ม�กย้�งข้่นจ�กที่่�ม่ก�รัออก พ.รั.บ. ก�รักรัะที่ำ�คว�มผ้ดเก่�ยวกบัคอมพ้วเตอร์ั พ.รั.บ. ก�รัรัักษั�คว�มมั�นคงปลอดภัย
ไซึ่เบอรั์ และ พ.รั.บ. คุ้มครัองข้อมูลสำ่วนบุคคล ห�กควบคุมคว�มเสำ่�ยงไม่รััดกุมเพ่ยงพอย่อมสำ่งผลกรัะที่บให้เก้ดคว�ม
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สำูญเส่ำยใหญ่หลวงต�มม� ที่ั้งก�รัถูกโจมต่ที่�งไซึ่เบอรั์ อ�ที่้ ก�รัถูกโจรักรัรัมข้อมูลที่�งก�รัค้�และข้อมูลส่ำวนตัวของ 
ลกูค้�หรัอืพนกัง�นรัั�วไหล ซึ่่�งอ�จสำง่ผลกรัะที่บที่�งก�รัเง้น ชื�อเสำย่ง และคว�มน�่เชื�อถือของบรัษ้ััที่ฯ หรัอืถูกลงโที่ษัจ�ก
ก�รัไม่ปฏิ้บัต้ต�มกฎหม�ย

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บร้ัษัทัี่ฯ ไดร้ัว่มกบัผู้เช่�ยวช�ญด้�นสำ�รัสำนเที่ศรัะดับสำ�กลม�ร่ัวมที่บที่วนแผนกลยุที่ธัอ์งคก์รัปรัะจำ�ปีอย�่งสำมำ��เสำมอ

เพื�อรัองรัับก�รัเต้บโตที่�งธัรุักจ้ รัวมที่ัง้ได้กำ�หนดกลยุที่ธ์ัและแผนก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้ด้�นเที่คโนโลย่ด้จทั้ี่ลที่่�เป็นม�ตรัฐ�นสำ�กล
โดยม่คณะกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลที่�งด�้นเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศและคว�มมั�นคงปลอดภัยของข้อมลูรัว่มกันพ้จ�รัณ�ที่บที่วน
อย่�งต่อเนื�อง เพื�อบรั้ห�รัจัดก�รัปรัับปรัุงเสำถ่ยรัภ�พของเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศ ก�รัตรัวจสำอบ พัฒน� และรัักษั�สำภ�พ
ให้ม่รัะบบม�ตรัฐ�นในก�รัป้องกัน ตรัวจจับ และตอบโต้ก�รัโจมต่ที่�งไซึ่เบอรั์ได้อย่�งม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พ ต�มกรัอบ 
ก�รัดำ�เน้นง�นด้�นภัยคุกค�มที่�งไซึ่เบอรั์อ้�งอ้งจ�กสำถ�บันม�ตรัฐ�นและเที่คโนโลย่แห่งช�ต้ (National Institute of 
Standards and Technology – NIST) ปรัะกอบไปด้วย 5 สำ่วน ได้แก่ ก�รัรัะบุ ก�รัป้องกัน ก�รัตรัวจจับ ก�รัตอบโต้ 
และก�รักู้คืน

บร้ัษััที่ฯ ได้แต่งต้ังปรัะธั�นเจ้�หน้�ที่่�ฝ่่�ยรัักษั�คว�มปลอดภัยไซึ่เบอร์ั (Chief Security Officer) รัับผ้ดชอบ 
ด้�นก�รัดูแลรัักษั�คว�มปลอดภัยด้�นไอที่่ของกลุ่มบร้ัษััที่ซึ่่พ่ ออลล์ โดยม่บร้ัษััที่ย่อยที่่�ม่ชื�อว่� บร้ัษััที่ โกซึ่อฟที่์  
(ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด ซึ่่�งดำ�เน้นธัุรัก้จต�มม�ตรัฐ�นสำ�กล เช่น ISO 27001 ซึ่่�งเป็นม�ตรัฐ�นสำ�กลที่่�กำ�หนดให้ม่ก�รั
จัดก�รับร้ัก�รัเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศ (Information Technology Security Management) และรัะบบจัดก�รักลยุที่ธั์ 
ด้�นคว�มปลอดภัยที่�งอน้เที่อร์ัเนต็เพื�อให้เกด้คว�มต่อเนื�องที่�งธัรุักจ้และก�รัควบคุมคว�มเสำ่�ยงให้อยู่ในรัะดับที่่�ยอมรัับได้ 
รัวมที่ัง้กำ�หนดให้ที่บที่วนกลยุที่ธัด์งักล�่วอย่�งน้อยปีละหน่�งคร้ััง รัวมถง่ส่ำงเสำร้ัมให้ม่ก�รัสำร้ั�งคว�มตรัะหนกัรู้ัในก�รัใช้
เที่คโนโลย่ (Cyber Security Awareness) ให้กับพนักง�นอย่�งต่อเนื�องผ่�นช่องที่�งสำื�อสำ�รัภ�ยในและที่ดสำอบผ่�นก�รั
จำ�ลองสำถ�นก�รัณ์เสำมือนจร้ัง (Cyber Crisis Simulation Program) เช่น Cyber Security War Game, Phishing  
Campaign เป็นต้น เพื�อให้พนักง�นม่คว�มรู้ัคว�มเข้�ใจในก�รัใช้ง�นเที่คโนโลย่อย่�งถูกต้องและม่คว�มปลอดภัยจ�ก 
ก�รัถูกคุกค�มที่�งไซึ่เบอรั์

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงกฎหุ้มายและนโยบายภาครัฐ
บร้ัษัทัี่ฯ ได้บร้ัห�รัธัรุักจ้ร้ั�นค้�สำะดวกซ้ืึ่อ รัวมที่ัง้ธุัรัก้จสำนับสำนนุต่�งๆ ภ�ยใต้กลุ่มธุัรัก้จซึ่พ่่ ออลล์โดยม่เจตจำ�นง 

ย่ดมั�นในก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จด้วยคว�มซึ่ื�อสำัตย์ โปรั่งใสำ ยุต้ธัรัรัม คำ�น่งถ่งชุมชน สำังคม และสำ้�งแวดล้อม ภ�ยใต้กฎหม�ย
และนโยบ�ยจ�กภ�ครััฐอย่�งเคร่ังครััด รัวมที่ัง้ได้ต้ดต�มก�รัเปล่�ยนแปลงคว�มต้องก�รัของผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยต�มแนวที่�ง
ก�รับร้ัห�รัคว�มยั�งยืนรัะดับสำ�กล ที่ั้งในรัะดับที่้องถ้�น ภูม้ภ�ค และรัะดับสำ�กลน้ัน ล้วนเป็นกรัะบวนก�รัค้นห�ข้อมูล 
ที่่�สำำ�คัญเพื�อใช้ปรัะกอบก�รัตัดส้ำนใจในก�รัดำ�เน้นธุัรัก้จ รัวมที่ั้งใช้ในก�รัค�ดก�รัณ์ผลกรัะที่บต่อธัุรัก้จ จ�กก�รัออก 
กฎรัะเบ่ยบข้อบังคับใหม่ อ�ที่้ ก�รัเปล่�ยนแปลงกฎหม�ยของหน่วยง�นภ�ครััฐ ก�รับังคับใช้กฎหม�ยต่�งๆ รัวมถ่ง 
ข้อกำ�หนดที่่�อ�จเก้ดข่้นในอน�คต อ�ที่้ ข้อกำ�หนดใหม่ที่่�เก่�ยวข้องจ�กก�รัเปล่�ยนสำภ�พภูม้อ�ก�ศ (Climate Change)
และช่ว้ตว้ถ่ใหม่ (New Normal) จ�กว้กฤตโรัค COVID-19 ซึ่่�งข้อบังคับเหล่�น่้มักจะม่บที่ปล่กย่อย ข้อกำ�หนดเฉพ�ะ
พ้ืนที่่�ซึ่่�งสำอดคล้องกับลักษัณะที่้องถ้�น ที่ั้งน้่ห�กบร้ัษััที่ฯ ไม่ที่ำ�ก�รัต้ดต�ม ค�ดก�รัณ์ เตร่ัยมคว�มพรั้อมให้ที่ันต่อ 
ก�รัเปล่�ยนแปลงดังกล่�วอ�จจะกรัะที่บก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จและคว�มสำ�ม�รัถในก�รัแข่งขันรัวมถ่งก�รัเต้บโตอย่�งยั�งยืน
ของกลุ่มธัุรัก้จอ่กด้วย

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
ก�รัดำ�เน้นง�นของบร้ัษัทัี่ฯ ย่ดหลกัก�รัดำ�เน้นธัรุัก้จด้วยคว�มโปร่ังใสำ ปฏ้ิบต้ัต�มกฎหม�ยและข้อบงัคับที่ัง้รัะดบั 

ที่้องถ้�นและสำ�กล รัวมถ่งก�รัตอบสำนองนโยบ�ยจ�กภ�ครััฐม�โดยตลอด เพื�อลดคว�มเสำ่�ยงและเพ้�มคว�มสำ�ม�รัถ 
ในก�รัปฏ้ิบต้ัต�มกฎหม�ยใหม่และควบคมุผลกรัะที่บที่่�อ�จจะเกด้ข้่นต่อธัรุักจ้ บร้ัษัทัี่ฯ ได้กำ�หนดให้ม่หน่วยง�น Corporate 
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Legal Compliance Unit ที่ำ�หน้�ที่่�ต้ดต�มและรั�ยง�นก�รัเปล่�ยนแปลงนโยบ�ยของภ�ครััฐ กฎหม�ย รัะเบ่ยบ และ 
ข้อบงัคบั ในปรัะเที่ศที่่�ดำ�เน้นธัรุักจ้อย่�งใกล้ช้ด รัวมถง่สำร้ั�งเครืัอข่�ยกบัหน่วยง�นภ�ครััฐและเอกชนที่่�เก่�ยวข้องที่ัง้ในและ
ต่�งปรัะเที่ศ เพื�อให้เตรั่ยมคว�มพรั้อมในก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จให้สำอดคล้องต�มกฎเกณฑ์์ได้อย่�งถูกต้องเหม�ะสำมอยู่เสำมอ 
รัวมที่ัง้ก�รัเข้�ไปม่ส่ำวนร่ัวมแสำดงคว�มคด้เหน็ในก�รัออกกฎหม�ยใหม่ ห�กหน่วยง�นผู้อนุญ�ตออกเปิดรัับฟังคว�มคด้เหน็
ผ่�นหน่วยง�นที่่�เก่�ยวข้องต่�งๆ เพื�อให้เก้ดคว�มเข้�ใจและปฏิ้บัต้ได้อย่�งถูกต้องและที่ันต่อสำถ�นก�รัณ์

นอกจ�กน้่ คณะกรัรัมก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยง และหน่วยง�น Corporate Legal Compliance Unit ยังได้จัดให้ม่ 
ก�รัที่บที่วนคว�มเสำ่�ยงกบันกับร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยงปรัะจำ�หน่วยง�น Risk Champion เพื�อกำ�กบัดแูลก�รัปฏิบ้ต้ัต�มกฎหม�ย
และขบัเคลื�อนให้บร้ัษัทัี่ฯ ม่ก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้อย่�งถกูต้อง โปร่ังใสำ ต�มหลกัธัรัรัม�ภ้บ�ลกับผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย ที่ำ�ให้มั�นใจได้ว่�
ห�กม่ก�รัเปล่�ยนแปลงด้�นกฎหม�ยใดๆ ที่่�เก่�ยวขอ้งกับก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้ บร้ัษัทัี่ฯ พรัอ้มที่่�จะปรัับตัวไดท้ี่นัตอ่สำถ�นก�รัณ์
รัวมที่ัง้ควบคุมผลกรัะที่บที่่�อ�จเกด้ข้่นให้อยู่ในรัะดับที่่�ยอมรัับได้ต�มแนวที่�งก�รับร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยงองค์กรั 

นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ยงัไดม้อบหม�ยให้คณะกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลคว�มยั�งยืนและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ล เพื�อกำ�กบัดแูลกจ้ก�รั
นโยบ�ยคว�มยั�งยืนและแนวปฏิ้บัต้ รัวมถ่งจรั้ยธัรัรัมธัุรัก้จและข้อพ่งปฏิ้บัต้ในก�รัที่ำ�ง�น พรั้อมที่ั้งม่ก�รัจัดก�รัอบรัม 
สืำ�อสำ�รั และที่ดสำอบคว�มรู้ัคว�มเข้�ใจให้พนักง�นทีุ่กคน ทีุ่กรัะดับรั้อยละ 100 เป็นปรัะจำ�ทีุ่กปี รัวมที่ั้งจัดให้ม่ 
หน่วยง�น Contact Center เพื�อเปิดรัับข้อเสำนอแนะและข้อร้ัองเร่ัยนหรัือก�รัต้ดต่อสำอบถ�มเก่�ยวกับก้จกรัรัมบร้ัษััที่ฯ 
ตลอดเวล� 7 วัน 24 ชั�วโมง

ความเสี�ยงจากประเด็นด้านสิทธุิมนุษยชำน	(Human	Right	Risk)
คว�มค�ดหวังจ�กปรัะช�คมโลกเก่�ยวกับก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จอย่�งรัับผ้ดชอบต�มกรัอบส้ำที่ธั้มนุษัยชนสำ�กลนับเป็น

ปรัะเด็นที่่�ที่ว่คว�มสำำ�คัญอย่�งย้�ง ในขณะที่่�บร้ัษััที่ฯ ม่แนวโน้มขย�ยตัวที่�งธัุรัก้จไปยังพ้ืนที่่�ต่�งๆ ที่ั้งในปรัะเที่ศและ 
นอกปรัะเที่ศซึ่่�งม่คว�มหล�กหล�ยที่ั้งแนวปฏ้ิบัต้ที่�งกฎหม�ย และกลุ่มผู้ม่ส่ำวนได้สำ่วนเส่ำยจ่งก่อให้เก้ดคว�มท้ี่�ที่�ย 
ในก�รัดำ�เน้นง�นเพื�อเค�รัพส้ำที่ธั้มนุษัยชนของกลุ่มบุคคลที่่�เก่�ยวข้อง อ่กที่ั้งบร้ับที่โลกที่่�เปล่�ยนแปลงที่ำ�ให้เก้ดปัญห�
ก�รัละเม้ดส้ำที่ธั้มนุษัยชนรัูปแบบใหม่ๆ เช่น ก�รัละเม้ดคว�มเป็นส่ำวนตัวของข้อมูลบุคคล ก�รัปิดกันเสำร่ัภ�พในก�รั
แสำดงออกและก�รัสืำ�อสำ�รั เป็นต้น ย้�งที่ำ�ให้บร้ัษััที่ฯ ต้องปรัับตัว และให้คว�มสำำ�คัญในก�รัตรัวจสำอบก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จ 
ของตนเพื�อไม่ให้เก้ดก�รัละเม้ดสำ้ที่ธั้มนุษัยชนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่�งที่่�เก่�ยวข้องตลอดห่วงโซึ่่ก�รัที่ำ�ธัุรัก้จ

ห�กไม่สำ�ม�รัถจัดก�รัส้ำที่ธั้มนุษัยชนอย่�งเป็นรัะบบได้ต�มคว�มค�ดหวังจ�กปรัะช�คมโลก อ�จสำ่งผลกรัะที่บ 
ที่�งลบที่ั้งต่อภ�พลักษัณ์และก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จต่อไป เช่น ก�รัถูกรัะงับ ก�รัซึ่ื้อข�ยส้ำนค้�และบร้ัก�รั ก�รัต่อต้�นจ�ก
ชุมชนห�กม่ก�รัขย�ยพื้นที่่�ปฏิ้บัต้ก�รั ก�รับั�นที่อนคว�มเชื�อมั�นของพนักง�น เป็นต้น

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บร้ัษััที่ฯ ม่คว�มมุ่งมั�นในก�รัเค�รัพส้ำที่ธั้มนุษัยชนและรัักษั�ม�ตรัฐ�นก�รัปฏิ้บัต้ต�มนโยบ�ยส้ำที่ธั้มนุษัยชน 

ของบรั้ษััที่ฯ เพื�อป้องกันก�รัละเม้ดสำ้ที่ธั้มนุษัยชนของพนักง�น คู่ค้�ที่�งธัุรัก้จ ผู้รัับเหม� ลูกค้� และชุมชนที่้องถ้�นจ�ก
ก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จตลอดห่วงโซ่ึ่อุปที่�น โดยนอกจ�กก�รับังคับใช้นโยบ�ยส้ำที่ธั้มนุษัยชนของบร้ัษััที่ฯ อย่�งเป็นที่�งก�รั
ตั้งแต่ปี 2560 แล้วนั้น บรั้ษััที่ฯ ยังได้กำ�หนดแนวที่�งปฏิ้บัต้ที่่�สำอดคล้องกับบที่บัญญัต้ที่่�กำ�หนดไว้ในกฎหม�ยไที่ย และ
กฎหม�ยต่�งปรัะเที่ศที่่�บร้ัษััที่ฯ ดำ�เน้นก้จก�รั รัวมถ่งหลักก�รัช้่แนะว่�ด้วยก�รัดำ�เน้นธุัรัก้จและส้ำที่ธั้มนุษัยชนแห่ง
สำหปรัะช�ช�ต้ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights หรัือ UNGP) อ่กที่ั้งยังม่กรัะบวนก�รัต้ดต�ม
ตรัวจสำอบส้ำที่ธัม้นุษัยชนอย่�งรัอบด้�น (Human Rights Due Diligence) เป็นกรัอบก�รับร้ัห�รัจัดก�รัด้�นส้ำที่ธัม้นุษัยชน 
และที่บที่วนผลก�รัดำ�เน้นง�นด้�นส้ำที่ธัม้นุษัยชนกับหน่วยง�นที่่�เก่�ยวข้องของที่กุหน่วยธุัรัก้จหลกั ที่กุๆ ไตรัม�สำ รัวมถง่
ก�รัสำร้ั�งคว�มตรัะหนักด้�นส้ำที่ธั้มนุษัยชนแก่พนักง�น ผ่�นก�รัจัดก�รัอบรัมด้�นคว�มยั�งยืนซึ่่�งม่ก�รัผนวกปรัะเด็น 
ด�้นส้ำที่ธัม้นษุัยชน และส้ำที่ธัแ้รังง�นไว้ในก�รัอบรัมดงักล�่ว รัวมถง่ก�รัใหค้ว�มรู้ัผ�่นก�รัสำมัมน�เช้งปฏิบ้ต้ัก�รัปรัะเม้น
คว�มเสำ่�ยงด้�นสำ้ที่ธั้มนุษัยชน



68 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ได้จดัเตร่ัยมช่องที่�งรัับฟังคว�มคด้เห็นและข้อเสำนอแนะจ�กพนกัง�นหล�กหล�ยชอ่งที่�ง ไดแ้ก่
รัะบบก�รัเค�ะรัะฆัง กล่องรัับขอ้รัอ้งเร่ัยนของศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้� รัวมถง่ก�รัให้คว�มคด้เหน็ผ่�นคณะกรัรัมก�รัสำวัสำด้ก�รั
ในสำถ�นปรัะกอบก�รั (คสำสำ.) ที่่�จัดตั้งต�มพรัะรั�ชบัญญัต้คุ้มครัองแรังง�น พ.ศ. 2541 เพื�อเป็นสำื�อกล�งในก�รัรัับฟัง
คว�มคด้เหน็ และห�รืัอเก่�ยวกบัสำวัสำด้ก�รัที่่�เหม�ะสำมแก่พนกัง�น โดยปัจจบุนัร้ัอยละ 100 ของพนกัง�นบร้ัษัทัี่ฯ เป็นสำม�ช้ก
ของ คสำสำ. จ�กก�รับรั้ห�รัจัดก�รัด้�นสำ้ที่ธั้มนุษัยชนในรัอบปีที่่�ผ่�นม� ยังไม่พบกรัณ่ก�รัละเม้ดสำ้ที่ธั้มนุษัยชนที่่�เก้ดข่้น
จ�กก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ บรั้ษััที่ฯ จ่งยังไม่ได้ม่ก�รัเย่ยวย�แก่ผู้ถูกละเม้ด อย่�งไรัก็ต�ม บรั้ษััที่ฯ ตรัะหนักถ่ง
โอก�สำและคว�มเสำ่�ยงที่่�อ�จเก้ดข้่น จ่งม่ก�รัจัดเตร่ัยมม�ตรัก�รัเย่ยวย�แก่ผู้เส่ำยห�ย เพื�อบรัรัเที่�ผลกรัะที่บจ�กก�รั 
ถูกละเม้ดสำ้ที่ธั้มนุษัยชน 

ความเสี�ยงที�เกิดข้�นใหุ้ม�	(Emerging	Risk)
1. ความเสี�ยงจากพีฤติกรรมลูกค้าเปลี�ยนตามวิถีชำีวิตใหม่ New Normal 

คว�มท้ี่�ที่�ยที่่�สำำ�คญัของธัรุักจ้ค้�ปล่กในหล�กหล�ยด้�นภ�ยใต้แรังกดดนัที่�งเศรัษัฐกจ้ ปรัะกอบกบัแนวโน้ม
ก�รัเปล่�ยนแปลงพฤต้กรัรัมลกูค้�อย�่งรัวดเรัว็เป็นช่ว้ตว้ถ่ใหม ่(New Normal) จ�กก�รัรัะบ�ดของโรัค COVID-19  
ตรัะหนักถ่งคว�มปลอดภัยม�กข้่น เช่น ก�รัเว้นรัะยะห่�งที่�งสัำงคม รัวมถ่งก�รัก้�วเข้�สู่ำสัำงคมด้จ้ที่ัลและสำังคม 
ไร้ัเงน้สำดส่ำงผลต่อพฤต้กรัรัมและว้ถใ่นก�รัซ้ืึ่อส้ำนค้�ของผู้บร้ัโภคที่่�ต้องก�รัคว�มสำะดวกรัวดเรัว็ เนื�องจ�กม่ที่�งเลือก
ในก�รัเข้�ถ่งข้อมูล ช่องที่�ง รัวมถ่งรัูปแบบก�รัซึ่ื้อและก�รัชำ�รัะเง้นค่�สำ้นค้�และบรั้ก�รัที่่�สำ�ม�รัถที่ำ�ได้จ�กทีุ่กที่่�
ที่กุเวล� และที่กุอุปกรัณ์ที่่�ลกูค้�สำะดวก ส่ำงผลถง่แนวโน้มของจำ�นวนลกูค้�ที่่�จะเข้�ม�ใช้บร้ัก�รัที่่�ร้ั�นสำ�ข�ที่่�อ�จลดลง

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บร้ัษััที่ฯ เร่ัยนรู้ัและต้ดต�มก�รัเปล่�ยนแปลงพฤต้กรัรัมและรัูปแบบก�รัใช้ช่ว้ตของผู้บร้ัโภคและลูกค้� 

แต่ละกลุ่มตลอดเวล� โดยคำ�น่งถ่งรัูปแบบก�รัใช้ช่ว้ตผ่�นก�รัศ่กษั�และที่ำ�คว�มเข้�ใจพฤต้กรัรัมผู้บรั้โภคเช้งล่ก 
(Customer Insight) ในแตล่ะสำถ�นที่่�ตัง้ของรั้�นสำ�ข� รัวมที่ั้งพฒัน�รัูปแบบและชอ่งที่�งที่่�ผู้บรั้โภคจะเข้�ถ่งสำน้ค้�
และบร้ัก�รัที่่�หล�กหล�ยม�กข้่นโดยเชื�อมโยงธัรุัก้จค�้ปล่กในแต่ละช่องที่�ง (Offline to Online: O2O) ที่ัง้ส่ำวนของ
ค้�ปล่กหน้�ร้ั�นและออนไลน์ ให้สำ�ม�รัถตอบสำนองต่อพฤต้กรัรัมของผู้บร้ัโภคต�มแต่ละโอก�สำและคว�มสำะดวก
ได้อย่�งเหม�ะสำม ในรัูปแบบ Lifestyle Services เพื�อสำ่งมอบปรัะสำบก�รัณ์ที่่�ด่และนำ�ไปสำู่คว�มผูกพันในรัะยะย�ว

2. ความเสี�ยงจากการเกิด้โรคระบาด้ใหญ่่บ่อยข้�นจนกลายเป็นเรื�องปกติใหม่ 
ก�รัรัะบ�ดใหญ่ของเช้ือไวรััสำโคโรัน�สำ�ยพันธัุ์ใหม่ที่่�กำ�ลังแพร่ักรัะจ�ยไปที่ั�วโลกสำรั้�งคว�มเส่ำยห�ยต่อ 

ที่ัง้ช่ว้ตและเศรัษัฐกจ้อย่�งม�ก แม้ว้กฤตด้�นสำ�ธั�รัณสุำขของโลกคร้ัังน้่ได้ดำ�เน้นม�ต่อเนื�องเกือบหน่�งปีแล้ว แต่บรัรัด�
นกัว้ที่ย�ศ�สำตร์ัค�ดว่� เรั�อ�จต้องใช้ช่ว้ตอยู่ร่ัวมกับโรัค COVID-19 ต่อไป และน่�จะไม่ใช่ก�รัรัะบ�ดคร้ัังสุำดท้ี่�ยที่่�โลก
ต้องเผช้ญ นกัว้ที่ย�ศ�สำตร์ัเชื�อว่�ก�รัแพร่ัรัะบ�ดของโรัคต้ดต่อไปที่ั�วโลกในลกัษัณะน้่จะเกด้ได้บ่อยข้่นและกล�ยเป็น
เรืั�องปกต้ม�กข้่นในอน�คต โดยช้่ว่�ในชว่งต้นศตวรัรัษัน้่ม่โรัครัะบ�ดอบุต้ัใหมเ่กด้ข้่นม�กม�ย เชน่ โรัคซึ่�ร์ัสำ (SARS) 
ไข้หวดัหม ู(Swine Flu) เมอร์ัสำ (MERS) อโ่บล� (Ebola) และโคว้ด-19 (COVID-19) ขณะที่่�เมื�อช่วงกล�งปี 2020  
ที่่�ผ่�นม� ม่รั�ยง�นก�รัพบเช้ือไวรััสำไข้หวัดใหญ่สำ�ยพันธัุ์ใหม่ G4 EA H1N1 ในจ่น ซึ่่�งม่คว�มคล้�ยคล่งกับ 
ไวรััสำไข้หวัดหมูที่่�เคยรัะบ�ดใหญ่ในปี 2009 และนักว้ที่ย�ศ�สำตร์ักำ�ลังเฝ่้�รัะวังอย่�งใกล้ช้ด เพรั�ะแม้จะยังสำรัุป 
ไม่ได้ว่�โรัคน้่จะเป็นภยัคุกค�มโดยตรังต่อมนุษัย์ต่อไปหรืัอไม่ แต่ห�กเกด้ก�รักล�ยพันธัุย่์อมม่โอก�สำที่่�จะก่อให้เกด้
ก�รัรัะบ�ดคร้ัังใหญ่ได้ ซึ่่�งปรั�กฏิก�รัณ์เช่นน้่นักว้ที่ย�ศ�สำตรั์ช้่ว่�ม่สำ�เหตุม�จ�กก�รัที่่�ปรัะช�กรัโลกเพ้�มม�กข้่น 
ส่ำงผลให้ม่ก�รัรุักลำ�้พ้ืนที่่�ธัรัรัมช�ต้และใกล้ช้ดกับสัำตว์ป่�ม�กข้่น ส่ำงผลให้เช้ือโรัคแพร่ัสู่ำมนุษัย์ได้ง่�ยข้่น นอกจ�กน้่
ก�รัเปล่�ยนแปลงสำภ�พภูม้อ�ก�ศ เช่น อุณหภูม้ที่่�สำูงข่้นม่ผลให้สำัตว์พ�หะนำ�โรัค เช่น ยุง สำ�ม�รัถเจรั้ญเต้บโตและ
แพรั่พันธัุ์ได้ด่ข้่นจ่งอ�จเก้ดโรัครัะบ�ดได้บ่อยข้่น รัวมที่ั้งค�ดว่�ยังม่เช้ือไวรััสำอื�นๆ อ่กกว่� 1.7 ล้�นชน้ดในสัำตว์
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ต่�งๆ ที่่�อ�จก่อให้เกด้โรัคที่่�ม่คว�มเส่ำ�ยงต่อมนุษัย์ซึ่่�งยังต้องที่ำ�ก�รัศก่ษั�ว้จัย ห�ว้ธัป้่องกัน และรัักษั�ต่อไป ก่อนที่่� 
จะเก้ดก�รัรัะบ�ดใหญ่ข่้น

ที่ั้งน้่ โอก�สำที่่�จะเก้ดโรัครัะบ�ดใหญ่ได้บ่อยข้่นในอน�คตอ�จนำ�ไปสู่ำก�รัหยุดชะงักที่�งธัุรัก้จที่่�สำำ�คัญและ 
กรัะตุ้นให้เก้ดก�รัเปล่�ยนแปลงพฤต้กรัรัมของผู้บร้ัโภค และถ่งแม้จะม่ก�รัพัฒน�ที่�งก�รัแพที่ย์และแผนรัับมือ 
ที่่�ตอบสำนองต่อเหตุก�รัณ์ก�รัแพรั่รัะบ�ดที่่�ม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พสำูงข้่น แต่ก�รัค�ดก�รัณ์คว�มรุันแรังของผลกรัะที่บ 
โดยรัวมของก�รัรัะบ�ดครัั้งต่อไปยังเป็นไปได้ย�ก อย่�งไรัก็ต�มเรั�เชื�อว่�รัะยะเวล�ของผลกรัะที่บอ�จสำั้นลงจ�ก
ก�รัเรั่ยนรัู้เมื�อเก้ดโรัครัะบ�ดใหญ่บ่อยข่้นและกล�ยเป็นเรัื�องปกต้ในอน�คต

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บร้ัษัทัี่ฯ ตรัะหนกัถง่คว�มสำำ�คญัและต้ดต�มก�รัเปล่�ยนแปลงอย่�งรัวดเรัว็ของคว�มต้องก�รัและคว�มค�ดหวงั

ของผู้บร้ัโภค อนัเนื�องม�จ�กก�รัใชเ้ที่คโนโลย่ ก�รัปรัับตวัเข�้สู่ำช่ว้ตว้ถใ่หมซ่ึ่่�งจะกล�ยเป็นเรืั�องปกต้ในอน�คต และ
สำงัคมไร้ัเงน้สำดที่่�เข้�ม�ม่บที่บ�ที่ในช่ว้ตปรัะจำ�วนัและก�รัตดัส้ำนใจของผู้บร้ัโภคอย่�งต่อเนื�อง รัวมถง่ก�รัเพ้�มที่�งเลือก
ที่่�สำะดวกและรัวดเรั็ว สำ�ม�รัถในเข้�ถ่งส้ำนค้�และบร้ัก�รัได้ทีุ่กที่่�ทุี่กเวล� ซึ่่�งเป็นปัจจัยสำำ�คัญต่อพฤต้กรัรัม 
ก�รัจบัจ�่ยใชส้ำอยของผู้บร้ัโภค ม�กไปกว�่น้ัน บร้ัษัทัี่ฯ เร่ัยนรู้ัและต้ดต�มก�รัเปล่�ยนแปลงคว�มตอ้งก�รัและคว�ม
ค�ดหวงัของลูกค้�ตลอดเวล� โดยคำ�น่งถง่รูัปแบบก�รัใชช่้ว้ตผ�่นก�รัศก่ษั�และที่ำ�คว�มเข�้ใจพฤต้กรัรัมผู้บร้ัโภค
เช้งล่ก (Customer Insight) ในแต่ละสำถ�นที่่�ตั้งของรั้�นค้�สำ�ข� พฤต้กรัรัมของลูกค้�ในแต่ละกลุ่มที่่�แตกต่�งกัน 
ในแต่ละช่วงเวล� ที่ั้งกล�งวัน กล�งคืน วันที่ำ�ง�น วันหยุด และช่วงเที่ศก�ล หรัือเมื�อม่เหตุก�รัณ์สำำ�คัญในแต่ละ
พ้ืนที่่�เพื�อนำ�ม�ใช้ในก�รัปรัับเปล่�ยนแผนกลยุที่ธั์ให้สำอดรัับกบัสำถ�นก�รัณ์ที่่�เปล่�ยนแปลงตลอดเวล� บร้ัษัทัี่ฯ พฒัน�
ส้ำนค้�และบร้ัก�รัอย่�งต่อเนื�องให้ที่ันกับก�รัเปล่�ยนแปลงที่่�เก้ดข้่นน้่ เพื�อสำ่งมอบปรัะสำบก�รัณ์ใหม่ ที่ั้งในรัูปแบบ
ของก�รัขย�ยชอ่งที่�งก�รัเข�้ถง่ส้ำนค�้และบร้ัก�รัใหม่้คว�มสำะดวกซึ่ือ้ที่ัง้รูัปแบบร้ั�นสำ�ข�ตู้จำ�หน�่ยส้ำนค�้อัตโนมต้ั
(Vending Machine) รัวมไปถง่ช่องที่�งออนไลน์ ในขณะเด่ยวกัน บร้ัษัทัี่ฯ ได้เพ้�มที่�งเลือกในก�รัชำ�รัะค่�ส้ำนค้�และ
บรั้ก�รัเช่น ก�รัเพ้�มช่องที่�งก�รัชำ�รัะผ่�น Mobile Application Counter Service Pay ก�รัเพ้�มที่�งเลือกและคว�ม
สำะดวกรัวดเร็ัวในก�รัชำ�รัะค่�ส้ำนค้�และบร้ัก�รัผ่�น Alipay Union Pay และ Credit Card ชำ�รัะผ่�นโที่รัศัพท์ี่มือถือ 
ผ่�นแอปพล้เคชัน True Money Wallet และเพ้�มคว�มสำะดวกและที่�งเลือกให้ลกูค้�ด้วยบร้ัก�รัรัับส่ำงส้ำนค้�ที่่�ร้ั�นสำ�ข�
และบรั้ก�รัรัับ-สำง่พสัำดทุี่่�รั้�น 7-Eleven ภ�ยใต้ชื�อ SPEED-D ที่่�รั้�น 7-Eleven ตลอด 24 ชั�วโมง รัวมที่ั้งใหบ้รั้ก�รั
สำ่งสำ้นค้�ต�มคว�มต้องก�รั (On-demand Delivery) จ�กรั้�นสำ�ข� เพื�อเพ้�มโอก�สำที่�งธัุรัก้จอ่กด้วย ก�รัพัฒน�
รัูปแบบก�รัให้บรั้ก�รัเพื�อสำรั้�งปรัะสำบก�รัณ์ที่่�ด่เหล่�น่้ เพื�อให้บรั้ษััที่ฯ สำ�ม�รัถรัักษั�ฐ�นลูกค้�เด้มและขย�ยไปสำู่
ลูกค้�กลุ่มใหม่ได้อย่�งต่อเนื�อง

3. ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างประชำากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว (Super-aged Society)
จ�กอัตรั�ก�รัเก้ดของปรัะช�กรัใหม่ที่ั�วโลกที่่�ม่แนวโน้มลดลงและปรัะช�กรับนโลกม่อ�ยุยืนย�วข้่นเนื�องจ�ก

ก�รัรัักษั�พย�บ�ลม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พม�กข้่น เป็นปัจจัยสำำ�คัญที่่�ที่ำ�ให้เก้ดก�รัเปล่�ยนแปลงที่�งโครังสำร้ั�งปรัะช�กรั 
สำู่สำังคมผู้สำูงอ�ยุอย่�งเต็มตัว องค์ก�รัอน�มัยโลก (WHO) ค�ดก�รัณ์ว่�ปรัะช�กรัที่่�ม่อ�ยุ 60 ปีข่้นไป จะม่จำ�นวน
เพ้�มข้่นอย่�งน้อยร้ัอยละ 3 ต่อปี โดยในปี 2573 ค�ดว่�จะม่จำ�นวนม�กถ่งปรัะม�ณ 1.4 พนัล้�นคนและจะเพ้�มข้่นถง่ 
2 พันล้�นคนในปี 2593 ที่ว่ปเอเช่ยจะม่ปรัะช�กรัสำูงวัยม�กที่่�สำุดในโลก โดยเฉพ�ะปรัะเที่ศญ่�ปุ่นซึ่่�งถือเป็นปรัะเที่ศ
ที่่�ม่ปรัะช�กรัสูำงวัยม�กที่่�สุำดในโลก และถือเป็นปรัะเที่ศแรักๆ ของโลกที่่�เข้�สู่ำสัำงคมผู้สูำงอ�ยุอย่�งเต็มตัว  
(Super-aged Society) สำำ�หรัับปรัะเที่ศไที่ย ขอ้มลูของกรัะที่รัวงสำ�ธั�รัณสำขุรัะบวุ�่ ปี 2563 ปรัะเที่ศไที่ยม่ปรัะช�กรั
ที่่�ม่อ�ยุ 60 ปีข่้นไปจำ�นวนม�กกว่� 12 ล้�นคน หรัือรั�ว 18% ของจำ�นวนปรัะช�กรัที่ั้งหมด และจะเพ้�มเป็น 20% 
ในปี 2564 ช่้ให้เห็นว่�ปรัะเที่ศไที่ยเรั้�มเข้�สำู่สำังคมผู้สำูงอ�ยุและกำ�ลังจะเป็นสำังคมผู้สำูงอ�ยุอย่�งเต็มตัวในอ่กไม่ก่�ปี
ข�้งหน�้ นอกจ�กน้่ สำำ�นกัง�นสำถต้้แห่งช�ต้ค�ดก�รัณ์ว่� ปรัะเที่ศไที่ยจะเข�้สู่ำสัำงคมผู้สูำงอ�ยุอย่�งเตม็ตวัในปี 2565 
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และในปี 2573 จะม่สำัดสำ่วนปรัะช�กรัสูำงวัยเพ้�มข้่นอยู่ที่่� 26.9% ของปรัะช�กรัที่ั้งปรัะเที่ศ ซึ่่�งพฤต้กรัรัมของ 
ผู้สำูงอ�ยุในปัจจุบันนั้น ต้องก�รัสำ้�งที่่�ด่ที่่�สำุด ปลอดภัยที่่�สำุด และใช้ง�นง่�ยที่่�สำุด เพื�อก�รัดูแลตัวเอง ที่ั้งเรัื�องสำุขภ�พ
ก�รับร้ัห�รัก�รัเง้น ก�รัอยู่อ�ศัย รัวมถ่งอุปกรัณ์เที่คโนโลย่ต่�งๆ ที่่�จะเข้�ม�อำ�นวยคว�มสำะดวกให้สำ�ม�รัถ 
ดำ�รังช่ว้ตไดง้�่ยข้่น เชน่ ก�รัใชแ้อปพล้เคชันต�่งๆ ในสำม�ร์ัตโฟนจง่ถือว่�ผู้บร้ัโภคกลุ่มผู้สูำงอ�ยุเป็นกลุ่มเป�้หม�ย
ที่่�ม่ศักยภ�พสำงู และม่คว�มต้องก�รัครัอบคลมุอยู่ในหล�ยธัรุักจ้ โดยที่่�ผ่�นม�มูลค่�ตล�ดของผู้บร้ัโภคกลุ่มน้่อยู่ที่่� 
107,000 ล้�นบ�ที่ต่อปี เป็นอย่�งน้อย 

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บร้ัษััที่ฯ ม่รัะบบเร่ัยนรู้ัและต้ดต�มก�รัเปล่�ยนแปลงที่�งด้�นปรัะช�กรัและสัำงคม รัวมถ่งคว�มต้องก�รัและ

คว�มค�ดหวังที่่�เปล่�ยนแปลงพฤต้กรัรัมและรูัปแบบก�รัใช้ช่ว้ตของผู้บร้ัโภคในแต่ละกลุ่มของลูกค้�ตลอดเวล�  
ผ�่นก�รัศก่ษั�และที่ำ�คว�มเข�้ใจพฤต้กรัรัมผู้บร้ัโภคเช้งล่ก (Customer Insight) ของแต่ละสำถ�นที่่�ต้ังของร้ั�นสำ�ข�
เที่ศก�ลต่�งๆ รัวมถ่งแต่ละช่วงเวล� ที่ั้งกล�งวัน กล�งคืน วันที่ำ�ง�น วันหยุด หรืัอเมื�อม่เหตุก�รัณ์สำำ�คัญ 
ในแต่ละพ้ืนที่่� เพื�อเป็นข้อมลูในก�รัปรัับเปล่�ยนแผนกลยทุี่ธ์ัให้สำ�ม�รัถตอบสำนองต่อพฤต้กรัรัมและรูัปแบบก�รัใช้ช่ว้ต
ของผู้บรั้โภคที่่�เปล่�ยนแปลงไป โดยพฒัน�สำน้ค้�ปรัะเภที่อ�ห�รัและเครัื�องดื�มใหม้่คว�มโดดเดน่แตกต�่งจ�กคู่แข่ง
สำร้ั�งคว�มคุม้ค่�ม�กข้่น ยกรัะดับคว�มอร่ัอย เพ้�มปรัะโยชน์และคุณค่�ที่�งโภชน�ก�รั เพื�อส่ำงเสำร้ัมสุำขภ�พและสุำขภ�วะ
ที่่�ด่ของคนไที่ยโดยเฉพ�ะกลุ่มผู้สำูงอ�ยุ และเพ้�มคว�มหล�กหล�ยของเมนู เช่น ผักและผลไม้สำดพรั้อมที่�น นำ้�ผัก
และนำ�้ผลไม้ อ�ห�รัแคลอรั่�ตำ�� อ�ห�รัที่่�ลดเกลือและนำ�้ต�ล เพื�อตอบโจที่ย์ผู้บร้ัโภคที่่�คำ�น่งถ่งสุำขภ�พและก�รัเข้�สู่ำ 
สำังคมผู้สำูงอ�ยุของสำังคมไที่ย เป็นต้น

บร้ัษััที่ฯ เร้ั�มที่ดลองเปิดมุมส้ำนค้�สำุขภ�พ (Eat Well Corner) ที่่�ม่รั�ว 100 สำ�ข� ในปัจจุบันจำ�หน่�ยผัก  
ผลไม้สำด สำมุนไพรั และสำ้นค้�สำุขภ�พครับวงจรั ในพื้นที่่�ที่่�ม่ศักยภ�พและม่คว�มต้องก�รั เช่น รั้�นในโรังพย�บ�ล 
เป็นต้น ขย�ยมุมสำ้นค้�และคว�มง�ม All Beauty Corner และมุมจำ�หน่�ยย�สำ�มัญปรัะจำ�บ้�นและผล้ตภัณฑ์์เพื�อ
สำุขภ�พ “eXta” ภ�ยในรั้�น 7-Eleven ด้วยคว�มตั้งใจที่่�จะ ให้ eXta จำ�หน่�ยย�คุณภ�พที่่�ทีุ่กคนสำ�ม�รัถเข้�ถ่งได้
และเป็นที่่�พ่�งของชุมชน สำ่งเสำร้ัมสำุขภ�พอน�มัยที่่�ด่ของคนไที่ยที่ั�วปรัะเที่ศ นอกจ�กน้่ บร้ัษััที่ฯ ได้ขย�ยช่องที่�ง 
ก�รัเข้�ถง่ส้ำนค้�และบร้ัก�รัให้ม่คว�มสำะดวก ครับ จบ ที่่�เด่ยวในรัปูแบบร้ั�นสำ�ข�ตู้จำ�หน่�ยส้ำนค้�อัตโนมต้ั (Vending 
Machine) และเพ้�มที่�งเลือกในก�รัชำ�รัะค่�ส้ำนค้�และบร้ัก�รัที่�งออนไลน์ เช่น ก�รัเพ้�มช่องที่�งก�รัชำ�รัะผ่�น 
Mobile Application Counter Service Pay บรั้ก�รัผ่�น Alipay Anion Pay และ Credit Card ก�รัชำ�รัะผ่�นโที่รัศัพที่์
มือถือด้วยกรัะเป๋�เง้นอ้เล็กที่รัอน้กส์ำผ่�นแอปพล้เคชัน True Money Wallet รัวมถ่งก�รัเพ้�มที่�งเลือกให้ลูกค้� 
ด้วยบร้ัก�รัให้ลูกค้�ม�รัับที่่�ร้ั�นสำ�ข� และให้บร้ัก�รัส่ำงส้ำนค้�ต�มคว�มต้องก�รั (On-demand Delivery) จ�กร้ั�นสำ�ข�
เพื�อเพ้�มโอก�สำที่�งธัุรัก้จอ่กด้วย

4. ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงพีฤติกรรมของผู้บริโภัคจากกระแสเรื�องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ปัญห�ส้ำ�งแวดล้อม ก�รัข�ดแคลนที่รััพย�กรั ก�รัเปล่�ยนแปลงสำภ�พภูม้อ�ก�ศ รัวมถ่งปัญห�ขยะพล�สำต้ก 

ในที่ะเล กรัะตุ้นให้เกด้กรัะแสำรัักษั์โลกและก�รัต่อต�้นก�รัใช้บรัรัจภุณัฑ์์พล�สำต้ก และก�รัสำนับสำนนุจ�กภ�ครััฐและ
เอกชนในก�รัแก้ไขปัญห�สำ้�งแวดล้อมและขยะพล�สำต้ก สำ่งเสำรั้มให้ผู้บรั้โภคตรัะหนักถ่งปัญห�จ�กก�รัใช้ ก�รัที่้�ง 
และก�รัจดัเกบ็ขยะพล�สำต้กที่่�ส่ำงผลกรัะที่บต่อส้ำ�งแวดล้อมในรัะยะย�วจนเกด้ก�รัเปล่�ยนแปลงพฤต้กรัรัมที่่�จะเหน็ผล
ชัดเจนข้่นในอ่ก 3-5 ปีข้�งหน้� อ�ที่้ ก�รัเพ้�มข้่นของคว�มต้องก�รัซึ่ื้อส้ำนค้�และบร้ัก�รัที่่�ใช้ที่รััพย�กรัอย่�งม่
ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พสำูงสุำดและเป็นม้ตรัต่อส้ำ�งแวดล้อม รัวมถ่งผู้บร้ัโภคเร้ั�มมองห�ส้ำนค้�และบร้ัก�รัจ�กผู้ปรัะกอบก�รั 
ที่่�ดำ�เน้นธัรุักจ้โดยม่แนวที่�งลดก�รัใช้ที่รััพย�กรัในก�รัผล้ตหรืัอก�รันำ�วสัำดรุ่ัไซึ่เคล้กลบัเข้�สู่ำกรัะบวนก�รัผล้ตอก่คร้ััง
อย�่งไรักต็�ม เนื�องจ�กส้ำนค�้ที่่�ที่ำ�จ�กพล�สำต้กถูกมองว�่เป็นสำ�เหตุของปัญห�ส้ำ�งแวดลอ้ม จง่อ�จส่ำงผลกรัะที่บตอ่
ก�รัลดลงของรั�ยได้จ�กก�รัข�ยส้ำนค้�รูัปแบบเด้ม ก�รัเพ้�มข้่นของต้นทีุ่นก�รัผล้ตและค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รัว้จัย 
และพัฒน� ค�่ใช้จ�่ยในก�รัดำ�เน้นง�นที่่�อ�จเพ้�มข้่นจ�กก�รัจัดเกบ็ภ�ษั ่รัวมถง่ผลกรัะที่บต่อภ�พลักษัณข์ององคก์รั
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การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บร้ัษัทัี่ฯ ปรัับตวัให้สำอดคล้องกับคว�มต้องก�รัใหม่ของลกูค้�ที่่�เปล่�ยนแปลงไปต�มกรัะแสำเศรัษัฐกจ้หมนุเว่ยน

โดยม่ก�รัว�งกลยุที่ธั์ ก�รัพัฒน�สำ้นค้�และบรั้ก�รั ห่วงโซึ่่อุปที่�น และกรัะบวนก�รัผล้ต รัวมถ่งเสำรั้มสำรั้�งคว�ม
เข้�ใจในเรัื�องก�รับรั้ห�รัจัดก�รัขยะ เพื�อสำรั้�งคว�มยั�งยืนให้กับสำ้�งแวดล้อม สำังคม และชุมชน ตลอดจนยกรัะดับ 
ข่ดคว�มสำ�ม�รัถในก�รัแข่งขันของบร้ัษัทัี่ นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ยงัได้กำ�หนดม�ตรัก�รัจัดก�รัเพื�อบร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยง 
ที่่�กล่�วม�ข้�งต้น 

บร้ัษัทัี่ฯ เชื�อมั�นในก�รัสำรั�้งคว�มยั�งยืนขององคก์รัดว้ยก�รัดำ�เน้นธัรุัก้จอย่�งม่ธัรัรัม�ภ้บ�ลและเป็นคนด่ของ
สำังคม ภ�ยใต้ปณ้ธั�น “รั่วมสำรั้�งสำรัรัค์และแบ่งปันโอก�สำให้ทีุ่กคน” ซึ่่�งในปีที่่�ผ่�นม�ม่ก�รัดำ�เน้นง�นด้�นคว�ม
ยั�งยืนที่่�สำำ�คญั อ�ที่ ้ใหค้ว�มชว่ยเหลอืเกษัตรักรั ว้สำ�หกจ้ชุมชน และว้สำ�หกจ้ขน�ดกล�งและขน�ดยอ่ม เพื�อพัฒน�
สำ้นค้�ที่่�ม่คุณภ�พได้ม�ตรัฐ�นและนำ�ม�จำ�หน่�ยในรั้�น 7-Eleven ก�รัดำ�เน้นนโยบ�ย 7 GO Green อย่�งเข้มข้น
และต่อเนื�องเพื�อมุ่งสำรั้�งคว�มรั่วมมือในก�รัอนุรัักษั์สำ้�งแวดล้อม ผ่�นโครังก�รั “ลดวันละถุง คุณที่ำ�ได้” สำ่งเสำรั้ม 
ให้ลูกค้�ปฏิ้เสำธัก�รัใช้ถุงพล�สำต้กและเปล่�ยนมูลค่�ถุงพล�สำต้กเป็นเง้นบร้ัจ�ค ซึ่่�งได้รัับคว�มรั่วมมือจ�กลูกค้� 
เป็นอย่�งด่ ส่ำงผลให้สำ�ม�รัถลดก�รัใช้ถุงพล�สำต้กลงไปได้ม�กกว่� 998 ล้�นใบ รัวมที่ัง้บร้ัษัทัี่ฯ สำ�ม�รัถปรัะหยัด 
ค�่ใชจ้�่ยที่่�เก่�ยวขอ้งกบัถงุพล�สำต้กเพื�อเปล่�ยนเป็นเงน้บร้ัจ�ค รัวมที่ัง้ส้ำ�นกว่� 134 ล�้นบ�ที่ โดยไดน้ำ�ไปสำมที่บที่นุ
ซึ่ื้ออุปกรัณ์ก�รัแพที่ย์ มอบให้กับอ�ค�รันวม้นที่รับพ้ตรั 84 พรัรัษั� โรังพย�บ�ลศ้ร้ัรั�ช และโรังพย�บ�ลใน 
ถ้�นที่รุักันด�รั รัวม 77 โรังพย�บ�ลใน 77 จงัหวดัที่ั�วปรัะเที่ศ เพื�อขย�ยผลคว�มต้ังใจใหก้รัะจ�ยครัอบคลุมที่กุพ้ืนที่่�
และสำ่งมอบโอก�สำให้กับผู้ป่วยในถ้�นทีุ่รักันด�รัได้เข้�ถ่งก�รัรัักษั�พย�บ�ลที่่�ด่

นอกจ�กคว�มพย�ย�มในก�รัลดถุงพล�สำต้กแล้ว ที่�งบร้ัษัทัี่ฯ ยงัห�แนวที่�งนำ�วัสำดุเหลือใช้และขยะพล�สำต้ก
กลับม�ใช้ใหม่ (Recycle) และแปรัรูัปเพื�อใช้ปรัะโยชน์ (Up Cycling) ต�มแนวค้ดรัะบบเศรัษัฐก้จหมุนเว่ยน  
(Circular Economy) อก่ด้วย โดยล่�สุำด บร้ัษัทัี่ฯ ร่ัวมกับเอสำซึ่จ่ ่และกลุ่มบร้ัษัทัี่ ด�ว (ปรัะเที่ศไที่ย) ต่อยอดแคมเปญ
ลดและเล้กใช้ถุงพล�สำต้กในรั้�น 7-Eleven เปิดตัวโครังก�รั 7 Go Green Recycled Plastic Road เปล่�ยนขยะ
พล�สำต้กเป็นถนน นำ�รั่องพัฒน�พื้นที่่�ล�นจอดรัถหน้�รั้�น 7-Eleven เป็นต้นแบบ เพื�อเป็นอ่กแนวที่�งในก�รัดูแล
สำ้�งแวดล้อมอย่�งยั�งยืน

5. ความเสี�ยงจากการขาด้แคลนแรงงานทักษะใหม่
คว�มก้�วหน้�ที่�งด้จ้ที่ัลสำมัยใหม่ ก�รัเก้ดโรัครัะบ�ดใหญ่ รัวมที่ั้งก�รัหยุดชะงักของรัะบบห่วงโซึ่่อุปที่�น 

ที่ั�วโลก สำง่ผลให้คว�มตอ้งก�รัและพฤต้กรัรัมของผู้บร้ัโภคเปล่�ยนแปลงไป กอ่ให้เก้ดคว�มเสำ่�ยงในก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้
อ�ที่้ ก�รันำ�เที่คโนโลย่ด้จ้ที่ัลม�ใช้ในก�รัให้บรั้ก�รัขนสำ่ง ก�รัที่ำ�ก�รัตล�ด และก�รัจำ�หน่�ยสำ้นค้�ออนไลน์ ซึ่่�งใน
รัะยะย�วส่ำงผลให้บร้ัษัทัี่ฯ ต้องปรัับเปล่�ยนกลยุที่ธ์ัและรัปูแบบก�รัดำ�เน้นธัรุัก้จและกรัะบวนก�รัดำ�เน้นง�นภ�ยใน 
ให้เป็นรัะบบด้จท้ี่ลัอย่�งรัวดเรัว็ เพื�อตอบสำนองก�รัแข่งขนัที่�งธัรุักจ้คว�มสำะดวกยคุใหม่ จ�กก�รัเปล่�ยนแปลงดงักล่�ว
อ�จสำ่งผลต่อก�รัข�ดแคลนแรังง�นที่ักษัะใหม่ของบร้ัษััที่ฯ ตลอดจนบุคล�กรัที่่�เก่�ยวข้องในรัะบบห่วงโซึ่่อุปที่�น 
ที่่�ไม่สำ�ม�รัถพัฒน�ได้ที่นัตอ่รัปูแบบก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้และชอ่งที่�งก�รัจดัจำ�หน่�ยรูัปแบบใหม ่ที่ัง้น้่ โอก�สำที่่�จะเกด้
ก�รัข�ดแคลนที่ักษัะใหม่อ�จนำ�ไปสู่ำก�รัหยุดชะงักที่�งธัุรัก้จที่่�สำำ�คัญถ่งแม้จะม่ก�รัพัฒน�บุคล�กรัอย่�งต่อเนื�อง 
อย่�งไรัก็ต�มเรั�เชื�อว่�รัะยะเวล�ของพัฒน�ที่ักษัะใหม่ของบุคล�กรัอ�จม่ผลกรัะที่บที่่�ส้ัำนลงจ�กก�รัใช้เที่คโนโลย่
สำมัยใหมใ่นก�รัเร่ัยนรู้ั เสำร้ัมที่กัษัะที่่�จำ�เป็น (Reskill) และเพ้�มที่กัษัะใหม ่(Upskill) ไดก้ล�ยเป็นเรืั�องปกต้ในอน�คต

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บร้ัษััที่ฯ ม่ก�รัที่บที่วนแผนกลยุที่ธั์องค์กรัปรัะจำ�ปีอย่�งสำมำ��เสำมอ เพื�อรัองรัับก�รัเต้บโตของธัุรัก้จ รัวมที่ั้ง

กำ�หนดกลยุที่ธั์และจัดที่ำ�แผนก�รัเตร่ัยมบุคล�กรัให้ม่ที่ักษัะใหม่ ผ่�นก�รัเร่ัยนก�รัสำอนออนไลน์ รัวมที่ั้งปรัับ
หลกัสำตูรัก�รัเร่ัยนในภ�คก�รัศก่ษั�ผ�่นว้ที่ย�ลยัเที่คโนโลย่ปัญญ�ภ้วัฒน ์ที่่�เปิดสำอนในรัะดบัปรัะก�ศน่ยบตัรัว้ช�ช่พ
และสำถ�บันก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์ ที่่�เปิดสำอนในรัะดับปร้ัญญ�ตร่ั ปร้ัญญ�โที่ และปร้ัญญ�เอก ที่ั้งหลักสำูตรั 
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ภ�ษั�ไที่ยและหลกัสูำตรัน�น�ช�ต้ ให้ม่ที่กัษัะก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้ด้�นเที่คโนโลย่ด้จทั้ี่ลที่่�เหม�ะสำม เป็นก�รัสำร้ั�งที่กัษัะใหม่
ให้กับพนักง�นขององค์กรั ควบคู่ไปกับก�รัสำรั้�งรัะบบน้เวศเพื�ออำ�นวยคว�มสำะดวก เพ้�มคุณค่�และปรัะสำบก�รัณ์
ที่่�น่�ปรัะทัี่บใจในก�รัใช้ช่ว้ต รัองรัับก�รัขย�ยตัวของธัรุัก้จรูัปแบบใหม่ๆ และแพลตฟอร์ัมก�รัค้�ใหม่ๆ บร้ัษัทัี่จง่มุ่ง
พฒัน�ที่กัษัะของพนักง�นในองค์กรัอย่�งต่อเนื�องและเข้มข้น โดยเฉพ�ะก�รัเสำร้ัมทัี่กษัะที่่�จำ�เป็น และเพ้�มทัี่กษัะใหม่
โดยบร้ัษััที่ฯ เล็งเห็นว่�ก�รัเสำร้ัมที่ักษัะ จะเพ้�มคว�มสำ�ม�รัถของพนักง�นในเน้ือง�นเด้มภ�ยใต้บร้ับที่ใหม่  
ถอืเป็นก�รัเพ้�มคณุค�่ของพนกัง�นตอ่องคก์รั ขณะเด่ยวกนัก�รัเพ้�มที่กัษัะใหมท่ี่่�จำ�เป็น คอื ก�รัพฒัน�ที่กัษัะที่ัง้หมด
ของพนกัง�นสำำ�หรัับเน้ือง�นอื�นๆ ก�รัเร่ัยนรู้ัเที่คโนโลย่ใหม่ๆ หรืัอก�รัฝึกทัี่กษัะที่่�จำ�เป็นและสำ�ม�รัถนำ�ที่กัษัะเหล่�น้่
ไปใช้ในหน้�ที่่�่ใหม่ภ�ยในบรั้ษััที่ฯ เช่น ที่ักษัะก�รัเรั่ยนรัู้เรัื�องด้จ้ที่ัล เป็นต้น นอกจ�กน่ ้บรัษ้ัทัี่ฯ ยงัมุง่พฒัน�ที่กัษัะ
ว้ช�ช่พเฉพ�ะที่�งที่่�สำอดคล้องกับก�รัขย�ยตัวของธัุรัก้จ อ�ที่้ พนักง�นชงก�แฟ (Coffee Maker) ผู้เช่�ยวช�ญ 
ด้�นก�แฟ (Coffee Master) ผู้บร้ัห�รัธัรุักจ้ก�แฟ (Coffee Manager) และผู้เช่�ยวช�ญด้�นก�รับร้ัห�รัจดัก�รัอ�ห�รั 
(Food Master) เป็นต้น และจะม่ก�รัอบรัมที่ดสำอบเพื�อเที่่ยบคุณวุฒ้ และม่แนวที่�งปรัับค่�ตอบแที่นให้เป็นไปต�ม
คุณวุฒ้ที่่�ได้รัับต่อไป

ด้�นก�รัปรัับปรัุงกรัะบวนก�รัที่ำ�ง�นในองค์กรั บร้ัษััที่ฯ ได้แต่งต้ังคณะกรัรัมก�รัคว�มเป็นเล้ศที่�งธัุรัก้จ 
Business Excellence Committee และคณะที่ำ�ง�นคว�มเป็นเล้ศที่�งธัรุักจ้ Business Excellence Working Team: BEW 
เพื�อก�รัพัฒน�ปรัับปรัุงกรัะบวนก�รัที่ำ�ง�นให้เก้ดปรัะส้ำที่ธั้ผลมุ่งสู่ำคว�มเป็นเล้ศที่�งธัุรัก้จ โดยมุ่งเน้นก�รั 
ปรัับโครังสำร้ั�งองค์กรัให้ม่คว�มกรัะชับ ลดก�รัที่ำ�ง�นหล�ยข้ันตอน สำ่งเสำร้ัมก�รัที่ำ�ง�นที่่�สำ�ม�รัถปรัับเปล่�ยน 
ได้อย่�งรัวดเรั็ว คล่องตัว และสำ่งเสำร้ัมก�รัที่ำ�ง�นรั่วมกันข้�มสำ�ยง�นอย่�งบูรัณ�ก�รัม�กข้่น สำ่งผลให้บร้ัษััที่ฯ  
เป็นองค์กรั 4.0 ที่่�สำ�ม�รัถรัองรัับก�รัเปล่�ยนแปลงในโลกยุคใหม่ได้อย่�งรัวดเรั็ว

ด้�นก�รัพัฒน�บุคล�กรัสำำ�หรัับปรัะเที่ศ นอกจ�กก�รัสำ่งเสำร้ัมก�รัศ่กษั�และพัฒน�บุคล�กรัที่่�ม่คุณภ�พ 
เพื�อรัองรัับธุัรักจ้ค้�ปล่กของปรัะเที่ศไที่ยที่่�บร้ัษัทัี่ฯ ดำ�เน้นม�อย่�งต่อเนื�อง ผ่�นรัะบบก�รัศก่ษั�ที่ว้ภ�คห่รืัอรัะบบ 
ก�รัเร่ัยนควบคูไ่ปกับก�รัฝึกภ�คปฏ้ิบต้ั รัว่มกบัสำำ�นกัง�นคณะกรัรัมก�รัอ�ช่วศก่ษั� ผ�่นว้ที่ย�ลัยเที่คโนโลย่ปัญญ�
ภ้วัฒน์ ที่่�เปิดสำอนในรัะดับปรัะก�ศน่ยบตัรัว้ช�ช่พ และสำถ�บันก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์ ที่่�เปิดสำอนในรัะดับปร้ัญญ�ตร่ั
ปร้ัญญ�โที่ และปร้ัญญ�เอก ที่ัง้หลักสูำตรัภ�ษั�ไที่ยและหลกัสูำตรัน�น�ช�ต้แล้ว ในปีที่่�ผ่�นม� บร้ัษัทัี่ฯ ได้ร่ัวมมือกับ
รััฐบ�ลผ่�นโครังก�รัคว�มรั่วมมือภ�ครััฐและเอกชน เพื�อรั่วมกันสำรั้�ง “บัณฑ้์ตพร่ัเม่ยม” ได้แก่ นักศ่กษั�รัะดับ
ปรัะก�ศน่ยบัตรัว้ช�ช่พ (ปวช.) ปรัะก�ศน่ยบัตรัว้ช�ช่พชั้นสำูง (ปวสำ.) และปรั้ญญ�ตรั่ ในสำ�ข�ว้ช�ต่�งๆ ที่ั้งก�รั
จัดก�รันวัตกรัรัมก�รัค้� ก�รัตล�ด ก�รัจัดก�รัธัุรัก้จค้�ปล่ก เที่คโนโลย่ไฟฟ้� และอ�ห�รัและเครัื�องดื�ม

ความเสี�ยงทางด้านการเงิน
บร้ัษััที่ฯ ม่ฐ�นะเปิดต่อคว�มเสำ่�ยงจ�กธัุรัก้จปกต้ซึ่่�งม�จ�กก�รัเปล่�ยนแปลงของอัตรั�ดอกเบ่้ยในตล�ด และ 

อัตรั�แลกเปล่�ยน และจ�กภ�รัะผูกพันต�มสำัญญ�ที่่�ไม่สำ�ม�รัถปฏิ้บัต้ได้ของคู่สำัญญ� 
ณ วนัที่่� 31 ธันัว�คม 2563 บร้ัษัทัี่ฯ ม่หน้่ส้ำนที่่�ม่ภ�รัะดอกเบ่ย้จำ�นวน 292,968 ล�้นบ�ที่ เป็นหุ้นกู้ที่่�ม่อตัรั�ดอกเบ่ย้

คงที่่�จำ�นวน 152,996 ล�้นบ�ที่ คด้เป็นสัำดสำว่นร้ัอยละ 52 ของหน้่ส้ำนที่่�ม่ภ�รัะดอกเบ่ย้ที่ัง้หมด โดยอัตรั�ส่ำวนหน้่ส้ำนสุำที่ธั้
ต่อสำ่วนของผู้ถือหุ้นน้ย�มต�มข้อกำ�หนดส้ำที่ธั้หุ้นกู้ เท่ี่�กับ 1.6 เท่ี่� ซึ่่�งไม่เกน้กว่�รัะดับที่่�รัะบไุว้ในข้อกำ�หนดส้ำที่ธัหุ้้นกู้
สำำ�หรัับปี 2563 นอกจ�กน่ ้ บรั้ษััที่ฯ ม่เง้นกู้ยืมรัะยะย�วจ�กสำถ�บันก�รัเง้น สำกุลเง้นดอลล�รั์สำหรััฐฯ เที่่ยบเที่่�สำกุล 
เง้นบ�ที่ ค้ดเป็นจำ�นวน 66,551 ล้�นบ�ที่ เพื�อก�รัลงทีุ่นที่่�ให้ได้ซึ่่�งหุน้หรืัอผลปรัะโยชน์ก�รัลงที่นุในสำดัส่ำวนร้ัอยละ 40 
ของหุ้นที่่�จำ�หน่�ยได้แล้วที่ั้งหมดของบร้ัษััที่ เที่สำโก้สำโตร์ัสำ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด และ Tesco Stores (Malaysia)  
Sdn. Bhd. 
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การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
ก�รัจดัก�รัคว�มเสำ่�ยงเป็นที่่�สำำ�คญัของธัรุักจ้ของบร้ัษัทัี่ฯ  บร้ัษัทัี่ฯ ม่รัะบบในก�รัควบคมุให้ม่คว�มสำมดลุของรัะดบั

คว�มเสำ่�ยงที่่�ยอมรัับได้ โดยพ้จ�รัณ�รัะหว่�งต้นทีุ่นที่่�เก้ดจ�กคว�มเสำ่�ยงและต้นทีุ่นในก�รัจัดก�รัคว�มเสำ่�ยง ผู้บร้ัห�รั 
ได้ม่ก�รัควบคุมกรัะบวนก�รัจัดก�รัคว�มเสำ่�ยงอย่�งต่อเนื�อง เพื�อให้มั�นใจว่�ม่คว�มสำมดุลรัะหว่�งคว�มเสำ่�ยงและ 
ก�รัควบคุมคว�มเสำ่�ยง

หุ้นกู้ที่่�ม่อัตรั�ดอกเบ่้ยคงที่่� จำ�นวน 152,996 ล้�นบ�ที่ บร้ัษััที่ฯ ม่แผนในก�รัลดภ�รัะหน้่ส้ำนจ�กกรัะแสำเง้นสำด 
จ�กก�รัดำ�เน้นง�น พรั้อมกันน่้บร้ัษััที่ฯ ม่คว�มมุ่งมั�นในก�รัปฎ้บัต้ต�มข้อกำ�หนดสำ้ที่ธั้ของหุ้นกู้ ในก�รัดำ�รังอัตรั�สำ่วน
หน้่ส้ำนสำุที่ธั้ต่อสำ่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปต�มที่่�กำ�หนดไว้ในข้อกำ�หนดส้ำที่ธั้ รัวมถ่งบร้ัษััที่ฯ ยังได้ม่ก�รัออกหุ้นกู้ 
ด้อยสำ้ที่ธั้ที่่�ม่ลักษัณะคล้�ยหุ้นทีุ่น จำ�นวน 20,000 ล้�นบ�ที่ เพื�อให้ก�รัดำ�รังอัตรั�สำ่วนหน่้สำ้นสำุที่ธั้ต่อสำ่วนของผู้ถือหุ้น
ให้เป็นไปต�มที่่�กำ�หนด

สำำ�หรัับเง้นกู้ยืมรัะยะย�วจ�กสำถ�บันก�รัเง้น สำกุลเง้นดอลล�รั์สำหรััฐ บรั้ษััที่ฯ ได้ที่ำ�สำัญญ�ซึ่ื้อเง้นตรั�ต่�งปรัะเที่ศ
ล่วงหน้�เพื�อป้องกันคว�มเสำ่�ยงของหน่้สำ้นที่่�เป็นเง้นตรั�ต่�งปรัะเที่ศแล้ว และม่แผนก�รัออกหุ้นกู้รัะยะย�วสำกุลเง้นบ�ที่
เพื�อเปล่�ยนเง้นกู้สำกุลดอลล�รั์สำหรััฐเป็นเง้นกู้สำกุลเง้นบ�ที่

ความเสี�ยงจากการรับร้้ค�าความนิยมและสินทรัพย์ไม�มีต่ัวต่น
ค่�คว�มน้ยมที่่�เก้ดจ�กก�รัซึ่ื้อก้จก�รัของบร้ัษััที่ย่อยรัับรู้ัในส้ำนที่รััพย์ไม่ม่ตัวตน ซึ่่�งก�รัรัับรู้ัมูลค่�เร้ั�มแรักของ 

ค่�คว�มน้ยม ได้ม่ก�รัอธับ้�ยในหม�ยเหตปุรัะกอบงบก�รัเงน้ และภ�ยหลงัจ�กก�รัรัับรู้ัเร้ั�มแรัก ค่�คว�มน้ยมจะถูกวัดมลูค่�
ด้วยว้ธั่รั�ค�ทีุ่นสำุที่ธั้จ�กผลข�ดทีุ่นจ�กก�รัด้อยค่�สำะสำม

ส้ำนที่รััพย์ไม่ม่ตัวตนอื�นๆ ที่่�กลุ่มบร้ัษััที่ซึ่ื้อม�และม่อ�ยุก�รัใช้ง�นจำ�กัด อ�ที่้ โปรัแกรัมคอมพ้วเตอรั์ ฐ�นข้อมูล
ลูกค้� และอื�นๆ ม่อ�ยุก�รัใช้ง�น 2-15 ปี จะแสำดงในรั�ค�ทีุ่นสุำที่ธั้จ�กค่�ก�รัตัดจำ�หน่�ยสำะสำมและผลข�ดทุี่นจ�ก 
ก�รัด้อยค่�สำะสำม โดยค่�ตัดจำ�หน่�ยคำ�นวณจ�กรั�ค�ทุี่นหักด้วยมลูค่�คงเหลือ ซึ่่�งปรัะเม้นต�มรัะยะเวล�ที่่�ค�ดว่�จะได้รัับ
ปรัะโยชน ์ในขณะที่่�ส้ำนที่รััพย์ไม่ม่ตัวตนอื�นๆ ที่่�กลุ่มบร้ัษัทัี่ไดม้�และม่อ�ยุก�รัใหป้รัะโยชน์ไมท่ี่รั�บแนน่อน อ�ที่ ้ที่รััพยส้์ำน
ที่�งปัญญ�และใบอนุญ�ตปรัะกอบธัุรัก้จจะแสำดงในรั�ค�ทีุ่นสำุที่ธั้จ�กผลข�ดทีุ่นจ�กก�รัด้อยค่�สำะสำม

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
มูลค่�ต�มบัญช่ของส้ำนที่รััพย์ของกลุ่มบร้ัษััที่จะถูกพ้จ�รัณ�ว่� ม่ข้อบ่งช้่เรืั�องก�รัด้อยค่�หรัือไม่ทีุ่กวันที่่�รั�ยง�น  

ในกรัณ่ที่่�ม่ข้อบ่งช้่ บร้ัษัทัี่ฯ จะที่ำ�ก�รัปรัะเม้นมูลค่�ส้ำนที่รััพย์ที่่�ค�ดว่�จะได้รัับคืน มลูค่�ที่่�ค�ดว่�จะได้รัับคืนของค่�คว�มน้ยม
และส้ำนที่รััพย์ไม่ม่ตัวตนที่่�ม่อ�ยุก�รัให้ปรัะโยชน์ไม่ที่รั�บแน่นอน หรัือยังไม่พรั้อมใช้ง�น จะปรัะม�ณมูลค่�ที่่�ค�ดว่� 
จะได้รัับคืนทีุ่กปีในช่วงเวล�เด่ยวกัน

ก�รัรัับรู้ัข�ดทุี่นจ�กก�รัด้อยค่�จะกรัะที่ำ�ทุี่กคร้ัังที่่�มลูค่�ต�มบัญช่ของส้ำนที่รััพย์ หรืัอมลูค่�ต�มบัญช่ของหน่วยส้ำนที่รััพย์
ที่่�ก่อให้เก้ดเง้นสำดสำูงกว่�มูลค่�ที่่�จะได้รัับคืน ข�ดทีุ่นจ�กก�รัด้อยค่�บันที่่กในกำ�ไรัหรัือข�ดทีุ่น
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2.2.2  ค์วามีเสี�ยงต่อการลงท์ุนของผึู้้ถุือหลักท์รัพิย์
ความเสี�ยงจากการมีผ้้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ�ที�ถืือหุุ้้นมากกว�าร้อยละ	25	ของจำานวนหุุ้้นที�ออกจำาหุ้น�ายแล้วทั�งหุ้มด

ณ วนัที่่� 31 ธันัว�คม 2563 กลุ่มบร้ัษัทัี่เครืัอเจร้ัญโภคภัณฑ์์ ถือหุ้นบร้ัษัทัี่ฯ รัวมกันคด้เป็นร้ัอยละ 35.44 ของจำ�นวน
หุ้นที่่�ออกจำ�หน่�ยแล้วที่ั้งหมดของ บมจ. ซึ่่พ่ ออลล์ จ่งอ�จที่ำ�ให้ว�รัะที่่�กฎหม�ย หรัือข้อบังคับกำ�หนดให้ต้องได้รัับ 
คะแนนเส่ำยงไม่น้อยกว่� 3 ใน 4 ของจำ�นวนเส่ำยงที่ั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่่�งม�ปรัะชุมและม่ส้ำที่ธั้ออกเส่ำยงลงคะแนน  
ไม่ผ่�นก�รัลงมต้กลุ่มบรั้ษััที่เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์งดออกเสำ่ยงหรัือลงคะแนนเสำ่ยงไม่เห็นด้วยในว�รัะดังกล่�ว

การบริหารความเสี�ยงของบริษัท
บร้ัษััที่ฯ และคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ย่ดมั�นในก�รัปฏ้ิบัต้ต่อผู้ถือหุ้นทีุ่กรั�ยอย่�งเที่่�เที่่ยม เป็นธัรัรัม และคำ�น่งถ่ง

ปรัะโยชน์ต่อบร้ัษัทัี่ฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำำ�คญัดงันโยบ�ยก�รักำ�กบัดแูลกจ้ก�รัที่่�ด่ที่่�บร้ัษัทัี่ฯ ปรัะก�ศใช้และม่ก�รักำ�หนด 
ข้ันตอนปฏ้ิบต้ั และรัะดับอำ�น�จอนมุต้ัในก�รัดำ�เน้นก�รัด้�นต่�งๆ ของบร้ัษัทัี่ฯ ไว้ โดยห�กต้องขอมต้จ�กที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้น
ในก�รัเข้�ที่ำ�รั�ยก�รัใดๆ กต็�ม ว�รัะดังกล่�วต้องผ่�นก�รักลั�นกรัองจ�กผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำงของบร้ัษัทัี่ฯ ก่อนที่่�เลข�นุก�รับร้ัษัทัี่
โดยได้รัับมอบหม�ยจ�กปรัะธั�นกรัรัมก�รั จะบรัรัจเุข้�เป็นว�รัะก�รัปรัะชมุคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่เพื�อพ้จ�รัณ� และให้คว�มเหน็
ในรั�ยก�รันั้นๆ สำำ�หรัับปรัะกอบก�รัพ้จ�รัณ�ลงมต้ของที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้น

ที่ั้งน่้ ในหนังสำือเช้ญปรัะชุมผู้ถือหุ้นจะรัะบุคว�มเห็นของคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่อย่�งเพ่ยงพอและเหม�ะสำม เพื�อให ้
ผู้ถือหุ้นได้ที่รั�บคว�มเหน็ของกรัรัมก�รัต่อรั�ยก�รัดังกล่�ว และสำ�ม�รัถใช้เป็นข้อมลูพ้ืนฐ�นปรัะกอบก�รัตัดส้ำนใจต่อไป
และจ�กแนวที่�งปฏิ้บัต้ดังกล่�ว บร้ัษััที่ฯ จ่งเชื�อมั�นว่�ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่จะออกเส่ำยงลงคะแนนในที่้ศที่�งเด่ยวกันกับ 
คว�มเห็นของคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ในแต่ละว�รัะ นอกจ�กน้่ กรัณ่บร้ัษัทัี่ฯ ม่ก�รัเข้�ที่ำ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกนัซึ่่�งต้องขออนมุต้ั
จ�กที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่่�ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยซึ่่�งเป็นบุคคลที่่�เก่�ยวโยงกันต�มปรัะก�ศที่่�เก่�ยวข้องของหน่วยง�นกำ�กับดแูล
จะไม่ม่สำ้ที่ธั้ออกเสำ่ยงลงคะแนนในว�รัะดังกล่�ว

อย�่งไรักต็�ม อ�จม่ปัจจยัคว�มเสำ่�ยงอื�นที่่�บร้ัษัทัี่ฯ ไม่ที่รั�บในขณะน้่ หรัอืเป็นคว�มเส่ำ�ยงที่่�พ้จ�รัณ�ว�่ไมม่่นยัสำำ�คญั
ดังนั้นผู้ลงทีุ่นควรัพ้จ�รัณ�ปัจจัยเสำ่�ยงอื�นเพ้�มเต้มในก�รัลงทีุ่นหลักที่รััพย์ของบรั้ษััที่ฯ

2.2.3  ค์วามีเสี�ยงต่อการลงท์ุนในหลักท์รัพิย์ต่างประเท์ศั
ไม่ม่
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การขับเคลื่อนธุรกิจ 
เพื่อความยั่งยืน
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3.1 นโยบายและเป้าหมีายการจีัดิ์การดิ์้านค์วามียั�งยืน 
บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบรั้ษััที่ย่อย (“บรั้ษััที่ฯ”) ม่ก�รักำ�หนดและปรัะก�ศนโยบ�ย เป้�หม�ยก�รัพัฒน�อย่�ง

ยั�งยืนม�ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่่�งนโยบ�ยก�รัพัฒน�อย่�งยั�งยืนของบรั้ษััที่ฯ ปรัะกอบด้วยปรัะเด็นด้�นคว�มยั�งยืน 15 ปรัะเด็น ครัอบคลุม 
ปัจจัยด้�นคว�มยั�งยืนทีุ่กม้ต้ที่ั้งธัรัรัม�ภบ้�ล สำังคม และสำ้�งแวดล้อม โดยได้ผนวกกลยทุี่ธ์ัคว�มยั�งยืนของบรั้ษััที่ฯ เข้�เป็นหน่�งในแผน
กลยทุี่ธ์ัปี 2562-2566 ของบร้ัษััที่ฯ ภ�ยใต้ก�รัขับเคลื�อนของคณะอนุกรัรัมก�รัพัฒน�คว�มยั�งยืนเป็นกลไกสำำ�คัญในก�รักำ�กับดูแล 
ก�รัพัฒน�คว�มยั�งยืนของบร้ัษััที่ฯ ให้เก้ดก�รันำ�ไปปฏิ้บัต้อย่�งจร้ังจัง และเป็นไปอย่�งม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พ โดยแนวที่�งก�รัดำ�เน้นง�น 
ต�มกรัอบกลยุที่ธั์ธัุรัก้จและคว�มยั�งยืนสำ�ม�รัถสำรัุปได้ ดังน่้

• ตรัวจวัด ปรัะเม้นปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พ และปรัะสำ้ที่ธั้ผลด้�นคว�มยั�งยืนของบรั้ษััที่ฯ เพื�อกำ�หนดแนวที่�งก�รัปรัับปรัุงกรัะบวนก�รั
ที่�งธุัรัก้จให้สำ�ม�รัถบูรัณ�ก�รัแนวปฏ้ิบัต้สำ�กลที่�งด้�นคว�มยั�งยืนเข้�ไปที่ั้งในรัะดับองค์กรั ห่วงโซ่ึ่คุณค่� และห่วงโซ่ึ่
อุปที่�น

• ปลกูฝังแนวคด้ คว�มรู้ั คว�มเข�้ใจ สำรั�้งคว�มตรัะหนกัในก�รัปรัะกอบธัรุัก้จอย�่งยั�งยนืไปยงัผู้บร้ัห�รัและพนกัง�นที่กุรัะดบั
เพื�อสำรั้�งคว�มตรัะหนักและก�รัม่สำ่วนรั่วมที่ั�วที่ั้งองค์กรั

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บานแหงความย่ังยืน ปรัชญาองค�กร
เราปรารถนารอยยิ�มจากลูกค�าด�วยทีมงานที่มีความสุข

ว�สัยทัศนดานความยั่งยืน “เป�นองค�กรที่อำนวยความสะดวกให�ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู�ดี มีความสุข”

TQM / CP
Excellence

Sufficiency
Economy

CPG Values /
Our Way

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

• สร�างจ�ตสำนึกและการมีจ�ตสาธารณะ
   ให�อยู�ใน DNA ของบุคลากร

• บร�หารองค�กรสู�ความเป�นเลิศเพ�่อให�เกิดความยั่งยืน
 ในการอำนวยความสะดวกให�ชุมชน สังคม
 มีความกินดี อยู�ดี มีความสุข และได�รับการ
 ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

หลักการพ�้นฐาน 5 ประการ ค�านิยม 7 ประการ ภาวะผู�นำ 11 ประการ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

The 10 UNGC 
17 SDGs & UNGP

Domestic & International 
Regulations & STD

พันธกิจสู�ความยั่งยืน

องค�ประกอบความยั่งยืน

หลักการ / แนวทางสนับสนุนความยั่งยืน

Core Competencies:
คุณสมบัติที่พนักงานทุกคนต�องมี

1. ความมุ�งมั่นทำงานให�สำเร็จ (รักงาน)
2. ความใส�ใจบร�การลูกค�า (รักลูกค�า)
3. การปฏิบัติตนด�วยความสุจร�ต และมีคุณธรรม (รักความซ่ือสัตย�) 
4. การอุทิศตนต�อองค�กร (รักองค�กร)
5. การทำงานเป�นทีม และความร�วมมือในการทำงาน (รักทีมงาน)

Values:
คุณค�าร�วมที่องค�กรปรารถนาอยากให�มี

แกร�ง / กล�า / สัจจะวาจา / สามัคคี / 
มีน้ำใจ / ให�ความเคารพผู�อื่น /
ชื่นชมความงามแห�งชีว�ต

Leadership:
ความสมบูรณ�ของภาวะผู�นำที่จำเป�นต�องมี

ระดับตน มีความจร�งใจ / ไม�ศักดินา / ใช�ป�ยวาจา /
 อย�าหลงอำนาจ
ระดับกลาง เป�นแบบอย�างที่ดี / มีความยุติธรรม /
 ให�ความเมตตา / กล�าตัดสินใจ       
ระดับสูง อาทรสังคม / บ�มเพาะคนดี  / มีใจเป�ดกว�าง

วัฒนธรรมการทำงานแบบ HARMONY

Heart (Living Right)

การกำกับดูแลกิจการ

สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด�านแรงงาน

การพัฒนาผู�นำ และทรัพยากรบุคคล

ความผูกพันกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Health (Living Well)

คุณค�าทางสังคม

สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี

การศึกษา

การบร�หารจัดการนวัตกรรม

การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

Home (Living Together)

การจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

การปกป�องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างรับผิดชอบ

การจัดการข�อขัดแย�ง
และสร�างการยอมรับจากชุมชน

การต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปชัน
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เป้าหมีายการจีัดิ์การดิ์้านค์วามียั�งยืนระดิ์ับองค์์กร
จ�กกรัอบก�รัดำ�เน้นง�นที่่�กำ�หนดไว้ บร้ัษัทัี่ฯ กำ�หนดเป้�หม�ยและตัวช้่วดัก�รัพฒัน�อย่�งยั�งยืนโดยพ้จ�รัณ�ถง่บร้ับที่ของบร้ัษัทัี่ฯ 

และก�รัสำนับสำนนุเป้�หม�ยก�รัพัฒน�อย่�งยั�งยืนขององค์กรัสำหปรัะช�ช�ต้ (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นสำำ�คญั ดงัน้่
1. การกำากับดู้แลกิจการ: ก�รัสำรั้�งหลักปรัะกันก�รัดำ�เน้นง�นที่่�โปรั่งใสำต่อผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ย โดยก�รัรั�ยง�นก�รัดำ�เน้นก�รั

ด้�นก�รักำ�กบัดแูลกจ้ก�รั ที่่�มุ่งเน้นคว�มโปร่ังใสำ ก�รัแข่งขันที่�งก�รัค้�ที่่�เป็นธัรัรัม ม่จร้ัยธัรัรัมที่�งธุัรัก้จ และก�รัดำ�เน้นง�น
ด้�นคว�มยั�งยืนผ่�นรั�ยง�นที่่�ได้รัับก�รัที่วนสำอบและให้คว�มเชื�อมั�นอย่�งเป็นอ้สำรัะต�มม�ตรัฐ�นสำ�กล

2. สิทธ์มินษุยชำนและการปฏิบิตัด้ิ้านแรงงาน: ก�รัดำ�เน้นก�รัตรัวจสำอบก�รัดำ�เน้นง�นด�้นส้ำที่ธัม้นษุัยชน (Human Right Due 
Diligence: HRDD) ต�มหลักปฏิ้บัต้ของสำหปรัะช�ช�ต้ว่�ด้วยก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จและสำ้ที่ธั้มนุษัยชน (United Nation Guiding 
Principles on Business and Human Rights: UNGPBHR) เค�รัพและผดุงไว้ซึ่่�งส้ำที่ธัม้นุษัยชน จดัให้ม่ช่องที่�งในก�รัสืำ�อสำ�รั
ด้�นก�รัปกป้องสำ้ที่ธั้มนุษัยชน ม่ก�รับรั้ห�รัจัดก�รัคว�มหล�กหล�ยและยอมรัับในคว�มแตกต่�ง (Diversity & Inclusion)

3. การพัีฒนาผูน้ำาและทรัพียากรบุคคล: ก�รัพัฒน�พนกัง�นใหม่้คว�มรู้ัและทัี่กษัะที่่�จำ�เป็นเพื�อสำนับสำนุนก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้อย่�ง
ยั�งยนื พฒัน�ผู้นำ�ในองคก์รัให้ม่ว้สัำยทัี่ศนก์�รับร้ัห�รัก�รัเปล่�ยนแปลงเพื�อคว�มยั�งยืนของธัรุักจ้ และพฒัน�คูค้่�และพันธัม้ตรั
ธัุรัก้จให้ม่คว�มรัู้และที่ักษัะที่่�จำ�เป็นเพื�อสำนับสำนุนก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จอย่�งยั�งยืน

4. ความผกูพัีนกบัการมผีูม้สีว่นได้้สว่นเสยี: ก�รัพฒัน�กรัะบวนก�รัสำรั�้งคว�มผกูพนักับผู้ม่สำว่นได้ส่ำวนเส่ำย โดยม่ก�รัรัะบกุลุ่ม
ผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเส่ำย และเข้�ใจถ่งคว�มต้องก�รั และคว�มค�ดหวังของแต่ละกลุ่ม เพื�อตอบสำนองต่อผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเส่ำย  
รัวมถ่งก�รัสำร้ั�งคว�มตรัะหนักของคนในองค์กรัต่อผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย และม่กรัะบวนก�รัตรัวจสำอบทีุ่กข้อรั้องเร่ัยนจ�ก 
ผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ย

5. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชำัน: ก�รัสำรั้�งคว�มตรัะหนักถ่งคว�มสำำ�คัญและคว�มมุ่งมั�นที่่�จะต่อต้�นก�รัทีุ่จรั้ต โดยปฏิ้บัต้ต�ม
“แนวปฏ้ิบัต้สำำ�หรัับก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จร้ัต” ให้พนักง�นและคู่ค้�หลักที่่�สำำ�คัญใช้เป็นแนวที่�งปฏ้ิบัต้ในก�รัดำ�เน้นง�น 
ต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รัคอร์ัรััปชัน เพื�อใช้ในก�รัป้องกัน ตรัวจพบ และตอบสำนองต่อก�รัต่อต้�นก�รัทุี่จร้ัตของบร้ัษััที่ฯ 
ซึ่่�งครัอบคลุมถ่งก�รัคอรั์รััปชัน เพื�อให้บรั้ษััที่ฯ สำ�ม�รัถดำ�เน้นธัุรัก้จต�มคว�มมุ่งมั�นที่่�กำ�หนดไว้ได้

6. คุณีค่าทางสังคม: ก�รัสำร้ั�งคุณค่�ที่�งสำังคมโดยสำ่งเสำร้ัมอ�ช่พและรั�ยได้ให้กับเกษัตรักรั ผู้ปรัะกอบก�รัรั�ยย่อย ผู้จัดห�
ผล้ตภัณฑ์์และบร้ัก�รัรั�ยย่อย (Suppliers) และสำรั้�งโอก�สำที่�งอ�ช่พรัวมถ่งปรัับปรัุงคุณภ�พช่ว้ตให้กับกลุ่มเปรั�ะบ�ง  
(กลุ่มคนในสำังคมที่่�ต้องได้รัับก�รัดูแลเป็นพ้เศษั)

7. สุขภัาพีและสขุภัาวะที�ด้:ี ก�รัพฒัน�ผล้ตภณัฑ์์และบร้ัก�รัใหม ่ซึ่่�งเป็นผล้ตภณัฑ์์และบร้ัก�รัใหมท่ี่่�มุ่งเนน้สุำขภ�พ โภชน�ก�รั
และสำุขภ�วะที่่�ด่ สำ่งเสำร้ัมก�รัแสำดงฉล�กโภชน�ก�รัสำำ�หรัับผล้ตภัณฑ์์อ�ห�รั รัวมถ่งม่ก�รัพัฒน�บร้ัก�รั โครังก�รั หรัือ
ก้จกรัรัมที่่�สำ่งเสำรั้มสำุขภ�พและสำุขภ�วะที่่�ด่อย่�งต่อเนื�อง

8. การศ้กษา: ก�รัสำนับสำนุนเด็ก เย�วชน และผู้ใหญ่ ม่โอก�สำเข้�ถ่งก�รัศ่กษั�และก�รัพัฒน�ที่ักษัะที่่�จำ�เป็น รัวมถ่งที่ักษัะที่�ง
เที่คน้คและอ�ช่พสำำ�หรัับก�รัจ้�งง�น ก�รัม่ง�นที่่�ด่และก�รัเป็นผู้ปรัะกอบก�รั

9. การบริหารจัด้การนวัตกรรม: ก�รัสำร้ั�งมูลค่�จ�กนวัตกรัรัม ที่ั้งจ�กผล้ตภัณฑ์์ใหม่และมูลค่�จ�กผลของก�รัปรัะหยัด 
ที่่�เก้ดข้่นจ�กนวัตกรัรัมด้�นผล้ตภัณฑ์์ และกรัะบวนก�รัก�รัเสำร้ัมสำร้ั�งวัฒนธัรัรัมองค์กรัแห่งนวัตกรัรัม รัวมถ่งสำนับสำนุน
ก�รัสำรั้�งนวัตกรัรัมรั่วมกับผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยภ�ยนอกองค์กรั

10. การดู้แลความปลอด้ภััย อาชำีวอนามัย และสภัาพีแวด้ล้อมในการทำางาน: ก�รัให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัจัดก�รัคว�มปลอดภัย 
อ�ช่วอน�มัย และสำภ�พแวดล้อมในสำถ�นที่่�ที่ำ�ง�นของพนักง�น และครัอบคลุมรัวมถ่งผู้รัับเหม� โดยถือเป็นส่ำวนสำำ�คัญ 
ในก�รัดำ�เน้นง�นทีุ่กก้จกรัรัม

11. การจัด้การการเปลี�ยนแปลงสภัาพีภูัมิอากาศ: ก�รัลดก�รัปล่อยก��ซึ่เรืัอนกรัะจกผ่�นก�รัลดก�รัใช้พลงัง�นต่อหน่วยก�รัผล้ต
และเพ้�มสำดัส่ำวนก�รัใช้พลังง�นหมนุเว่ยนรัวมที่ัง้ปร้ัม�ณของเส่ำยที่่�ไปกำ�จดัด้วยก�รัฝ่ังกลบ ลดปร้ัม�ณก�รัใช้พล�สำต้กและ
กรัะด�ษั ส่ำงเสำร้ัมให้เกษัตรักรั คูค้่� ผู้จดัห�ผล้ตภัณฑ์์และบร้ัก�รัรั�ยย่อย (Suppliers) ของบร้ัษัทัี่ฯ ลดผลกรัะที่บและปรัับตวั
ต่อก�รัเปล่�ยนแปลงของสำภ�พภูม้อ�ก�ศ ส่ำงเสำร้ัมก�รัปรัะเม้นผลกรัะที่บต่อส้ำ�งแวดล้อม ตลอดวัฏิจกัรัช่ว้ตของผล้ตภัณฑ์์และ
บร้ัก�รั และสำนับสำนนุโครังก�รัรัับมือกบัภยัพ้บต้ัจ�กก�รัเปล่�ยนแปลงสำภ�พภูม้อ�ก�ศร่ัวมกับผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย

12. การดู้แลรักษาทรัพียากรนำ�า: ก�รัลดก�รัใช้นำ�้ต่อหน่วยก�รัผล้ต ให้ม่ก�รัจัดก�รัคว�มเส่ำ�ยงที่่�เก้ดจ�กก�รัข�ดแคลนที่รััพย�กรันำ�้ 
เพ้�มสำัดสำ่วนก�รันำ�นำ้�กลับม�ใช้ใหม่และสำ่งเสำรั้มก�รัเข้�ถ่งแหล่งนำ้�ของชุมชนต�มคว�มเหม�ะสำม
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13. การป้องกันระบบนิเวศและความหลากหลายทางชำีวภัาพี: ก�รัปรัะเม้นก�รัจัดห�วัตถุด้บจ�กแหล่งผล้ตหรัือผล้ตภัณฑ์์จ�ก
แหลง่ผล้ตที่่�ไม่บกุรุักที่ำ�ล�ยป�่ไมแ้ละที่รััพย�กรัที่�งที่ะเล รัวมถง่สำนับสำนุนโครังก�รัปกปอ้งและฟ้ื้นฟแูหลง่ที่่�อยู่ต�มธัรัรัมช�ต้
(อ�ที่้ ป่�แหล่งต้นนำ้� ที่ะเล และช�ยฝั่ง) ต�มคว�มเหม�ะสำม

14. การจัด้การห่วงโซ่ีอุปทานอย่างรับผิด้ชำอบ: ก�รัตรัวจปรัะเม้นด้�นคว�มยั�งยืนกบัคูค้่�ธุัรัก้จหลกัทุี่กรั�ย เพื�อจดัห�วัตถดุ้บหลกั
หรัอืผล้ตภัณฑ์์จ�กแหลง่ผล้ตที่่�รัับผ้ดชอบและสำ�ม�รัถตรัวจสำอบย้อนกลบัได ้รัวมถ่งส่ำงเสำร้ัมก�รัพัฒน�คูค่�้ธุัรักจ้ให้เต้บโต
ไปด้วยกันอย่�งยั�งยืน

15. การจัด้การข้อขัด้แย้งและสร้างการยอมรับจากชุำมชำน: ก�รัร่ัวมห�รืัอและสำ�นสำัมพันธั์เพื�อสำร้ั�งคว�มเข้�ใจ ลดข้อขัดแย้ง
รัะหว�่งองค์กรัและสำงัคม รัวมถ่งใหม้ก่�รัปรัะเมน้ผลกรัะที่บที่่�อ�จมผ่ลตอ่สำงัคม โดยมก่�รัเตรัย่มคว�มพรัอ้มสำำ�หรับัรัองรับั
คว�มเส่ำ�ยงดังกล�่ว พรัอ้มกบัก�รัให้คว�มสำำ�คัญตอ่ก�รัลงที่นุในชุมชน รัวมถง่จัดให้ม่กลไกสำำ�หรัับจัดก�รัข้อรัอ้งเร่ัยนปรัะเภที่
ผลกรัะที่บที่�งสำังคม พรั้อมแนวที่�งดำ�เน้นง�นแก้ไข

ค์วามีก้าวหน้าการดิ์ำาเนินงานสู่เป้าหมีายค์วามียั�งยืนปี 2563

Heart 
Living Right

Health
Living Well

Home
Living Together

1. การกํากับดูแล
กิจการ
ทุกกลุ�มธุรกิจเป�ดเผย
ผลการดําเนินงานผ�าน
รายงานความยั่งยืน

เป�าหมาย

ร�อยละ 100
ผลการดําเนินงาน

ร�อยละ 100

6. คุณค�าทางสังคม
ส�งเสร�มอาชีพและ
คุณภาพชีว�ตเกษตรกร
ผู�ประกอบการรายย�อย  
และกลุ�มเปราะบาง

 เป�าหมาย

10,000 ราย

 ผลการดําเนินงาน

150,556 ราย

11. การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ปร�มาณการปล�อยก�าซ
เร�อนกระจกต�อหน�วย
รายได�ลดลง เทียบป�ฐาน 
2558

เป�าหมาย

ร�อยละ 10
 ผลการดําเนินงาน

ร�อยละ 10.59

2. สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติด�าน
แรงงาน
ประเมินความเสี่ยง
ด�านสิทธิมนุษยชน 
ตามมาตรฐาน 
UNGPBHR 
ครบทกุหน�วยธรกิจหลกั

เป�าหมาย

ร�อยละ 100
ผลการดําเนินงาน

ร�อยละ 100

7. สุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี
ผลิตภัณฑ�ใหม�เป�น
ผลิตภัณฑ�ที่มุ�งเน�น
สุขโภชนาการสุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี

เป�าหมาย

ร�อยละ 10
 ผลการดําเนินงาน

ร�อยละ 19.6

12. การดูแลรักษา
ทรัพยากรนํ้า
ปร�มาณนํ้านํามาใช�
ต�อหน�วยรายได�ลดลง 
เทียบป�ฐาน 2558

 เป�าหมาย

ร�อยละ 10
 ผลการดําเนินงาน

ร�อยละ 1.02

3. การพัฒนา
ผู�นําและทรัพยากร
บุคคล
ผู�นําและพนักงานผ�าน
การอบรมพัฒนา
ความรู�และความเข�าใจ
ด�านความยั่งยืน 

 เป�าหมาย

ร�อยละ 100
 ผลการดําเนินงาน

ร�อยละ 100

8. การศึกษา
สนับสนุนการเข�าถึง
การศึกษาและ
การพัฒนาทักษะ
ที่จําเป�น

เป�าหมาย

100,000 ราย

ผลการดําเนินงาน

375,970 ราย

13. การปกป�อง
ระบบนิเวศและ
ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 
การประเมนิการจัดหา
จากแหล�งที่รับผิดชอบ

 เป�าหมาย

ร�อยละ 100
ผลการดําเนินงาน

ร�อยละ 100

4. ความผูกพันกับ
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ทุกกลุ�มธุรกิจ
มีกระบวนการสร�าง
ความผูกพันกับ
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

 เป�าหมาย

ร�อยละ 100
ผลการดําเนินงาน

ร�อยละ 100

9. การบร�หาร
จัดการนวัตกรรม
มูลค�านวัตกรรมด�าน
ผลิตภัณฑ� การบร�การ 
และกระบวนการ เพ��มข�้น
เทียบป�ฐาน 2559

เป�าหมาย

ร�อยละ 150
 ผลการดําเนินงาน

ร�อยละ 160

14. การจัดการ
ห�วงโซ�อุปทานอย�าง
รับผิดชอบ
คู�ค�าที่สําคัญลําดับที่ 1 
ได�รับการประเมินด�าน
ความยั่งยืน

 เป�าหมาย

ร�อยละ 100
ผลการดําเนินงาน

ร�อยละ 100

5. การต�อต�าน
ทุจร�ตคอร�รัปชัน
ร�อยละของอัตราการเกิด
ทุจร�ตต�อร�านสาขา

 เป�าหมาย

ร�อยละ 0
ผลการดําเนินงาน

ร�อยละ 0.032

10.การดูแลความ
ปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อม 
ในการทํางาน
พ�้นที่ดําเนินการประยุกต�ใช�
มาตรฐานสากล 
ISO 45001:2018

เป�าหมาย

ร�อยละ 100
 ผลการดําเนินงาน

ร�อยละ 29

15. การจัดการ
ข�อขัดแย�งและสร�าง
การยอมรับจากชุมชน
ไม�ให�เกิดข�อขัดแย�ง
ที่สําคัญในทุกพ�้นที่
แหล�งดําเนินการ
ของธุรกิจ 

เป�าหมาย
ไม�ให�เกิดข�อขัดแย�ง
ที่สําคัญ

 ผลการดําเนินงาน
ไม�มีข�อขัดแย�งที่สําคัญ
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3.2  การจีัดิ์การผึ้ลกระท์บต่อผึู้้มีีส่วนไดิ์้ส่วนเสียในห่วงโซ่่ค์ุณค์่าของบริษัท์
3.2.1 ห่วงโซ่่ค์ุณค์่าของธิ์ุรกิจี

ก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้ของบร้ัษัทัี่ฯ แบ่งได้เป็น 5 ก้จกรัรัมหลัก ซึ่่�งม่คว�มสัำมพันธ์ักับผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยกบัก้จกรัรัมต่�งๆ ดงัน้่

1. จัดหาวัตถุดิบ สรรหาสินค�าและบร�การ รวมถึง Supply Use ที่เกี่ยวข�องกับการขาย 
 จากคู�ค�าที่หลากหลาย คํานึงถึงคุณภาพและการดําเนินการด�านความยั่งยืนของคู�ค�า
2. การประกันคุณภาพวัตถุดิบ สินค�า (QA) และบร�การ
3. การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบ สินค�าและบร�การด�าน ESG
4. การส�งเสร�ม และพัฒนาศักยภาพของว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) 
 รวมถึงผู�ประกอบการรายย�อย และเกษตรกรในห�วงโซ�อุปทาน

การจัดหาวัตถุดิบ
สรรหาสินค�า และบร�การ

12 การผลิต พัฒนาสินค�า

1. การผลิต พัฒนาสินค�าที่มีคุณภาพและตอบสนอง 
 ความต�องการของลูกค�า สังคม เช�น สินค�าเพ�่อสุขภาพ
 สินค�าเพ�่อความต�องการเฉพาะกลุ�มต�าง ๆ ควบคู�ไปกับ 
 การดําเนินการด�านสังคม สิ�งแวดล�อม

3 การจัดส�งและกระจายสินค�า

การรับผ�ดชอบต�อลูกค�า
และบร�การหลังการขาย

1. การรับและจัดการข�อร�องเร�ยน ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะของลูกค�า โดยคํานึงถึงความเป�นไปได�
 และรักษาสมดุลของความคาดหวังจากส�วนต�าง ๆ
2. การบร�หารความสัมพันธ�เพ�่อสร�างประสบการณ�ให�กับลูกค�า
3. การบร�หารและรักษาข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า
4. การวดั ว�เคราะห� ความต�องการของลูกค�าและตลาด เพ�อ่ให�เกิดการพฒันาสินค�า 
 บร�การและธรุกิจใหม�อย�างต�อเน่ือง

ห�วงโซ�คุณค�าของ ซีพ� ออลล�

5

1. การรับ การเก็บรักษา เตร�ยมการจัดส�ง 
 และกระจายสินค�า ให�คงคุณภาพ 
 ความสดใหม�
2. การบร�หารงานขนส�งให�มีผลกระทบ
 ต�อประชาชนในพ�้นที่ให�น�อยที่สุด
3. การบร�หารและขยายเคร�อข�าย
 การกระจายสินค�าและการขนส�งแบบ O2O

1

2

3

4

5

ผู�ถือหุ�นผู�นําทาง
ความคิด สื่อมวลชน

และบล็อกเกอร�

คู�ค�า ผู�จัดหา
และผู�รับเหมา ลูกค�าภาครัฐ พันธมิตร

ทางธุรกิจพนักงาน

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียตลอดห�วงโซ�คุณค�า

1. การจัดจําหน�ายที่ร�านเซเว�นอีเลฟเว�น 
 และพ�้นที่หน�าร�านสําหรับสินค�าจากชุมชน 
 และกลุ�มผู�ด�อยโอกาส
2. การจัดจําหน�ายสินค�าแบบออนไลน�
3. การส�งเสร�มการขายอย�างรับผิดชอบ
4. การประกันคุณภาพของสินค�า และมาตรฐาน
 การทํางานของร�านเซเว�นอีเลฟเว�น

การตลาดและการจดัจาํหน�าย
สินค�าและบร�การ

4

ชุมชน

องค�กร
พัฒนาเอกชน
องค�กรภาค
ประชาสังคม

เจ�าหนี้
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ตัวอย่�งก�รัดำ�เน้นง�นของก้จกรัรัมหลัก ก�รัจัดก�รัห่วงโซึ่่อุปที่�นอย่�งยั�งยืน โดยม่ภ�พรัวมก�รัดำ�เน้นง�นดังน่้
 

เพื�อให้กจ้กรัรัมหลกัของบร้ัษัทัี่ฯ ดำ�เน้นไปอย่�งรั�บรืั�น บร้ัษัทัี่ฯ ให้คว�มสำำ�คัญกบัก�รัดำ�เน้นง�นของก้จกรัรัมสำนับสำนนุไม่น้อยไปกว่�
ก้จกรัรัมหลัก อ�ที่้ กรัะบวนก�รัสำรัรัห� พัฒน� และรัักษั�บุคล�กรั กรัะบวนก�รับร้ัห�รัเที่คโนโลย่ สำ�รัสำนเที่ศ และนวัตกรัรัม  
กรัะบวนก�รับร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยง กรัะบวนก�รัปกป้องและรัักษั�คว�มปลอดภัยของข้อมูลและคว�มปลอดภัยที่�งไซึ่เบอรั์ (Information 
Security & Cyber Security) กรัะบวนก�รัสำรั้�งคว�มสำัมพันธั์กับผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ย เป็นต้น

3.2.2  การวิเค์ราะห์ผึู้้มีีส่วนไดิ์้ส่วนเสียในห่วงโซ่่ค์ุณค์่าของธิ์ุรกิจี
ด้วยตรัะหนกัถง่คว�มสำำ�คญัของผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยที่กุกลุ่มที่่�ม่อท้ี่ธัพ้ลต่อก�รัดำ�เน้นธุัรัก้จ บร้ัษัทัี่ฯ ให้คว�มสำำ�คญัในก�รั

สำรั�้งคว�มผกูพนัและสำง่มอบคณุค�่ของผล้ตภณัฑ์์และก�รับร้ัก�รั รัวมถง่ก�รัรัับมอืกบัก�รัเปล่�ยนแปลงให้ที่นัสำถ�นก�รัณป์ัจจบุนั
บร้ัษัทัี่ฯ มุ่งดำ�เน้นธุัรักจ้โดยส่ำงเสำร้ัมก�รัม่ส่ำวนร่ัวมกับผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยที่ัง้ 12 กลุ่ม ผ่�นช่องที่�งต่�งๆ อ�ที่ ้ก�รัสำำ�รัวจคว�มคด้เห็น
และสัำมภ�ษัณ์ เว็บไซึ่ต์และสืำ�อสำังคมออนไลน์ และก�รัปรัะชุมหรัือสำัมมน� เป็นต้น เพื�อสำำ�รัวจคว�มพ่งพอใจ คว�มค�ดหวัง  
รัวมถ่งมุมมอง ข้อเสำนอแนะ และข้อค้ดเห็นในปรัะเด็นด้�นคว�มยั�งยืนซึ่่�งครัอบคลุมม้ต้ ที่�งเศรัษัฐก้จ สำังคม และส้ำ�งแวดล้อม  
ที่ั้งในภ�วะปกต้และภ�วะว้กฤต และนำ�ปรัะเด็นต่�งๆ ม�จัดลำ�ดับคว�มสำำ�คัญ ซึ่่�งช่วยให้บรั้ษััที่ฯ สำ�ม�รัถว�งแผนก�รัตอบสำนอง
ได้อย่�งเหม�ะสำม และเป็นแนวที่�งในก�รัจัดที่ำ�รั�ยง�นคว�มยั�งยืนต่อไป โดยบร้ัษัทัี่ฯ ม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในรูัปแบบที่่�แตกต่�งกนัไป
สำำ�หรัับผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยแต่ละกลุ่ม ต�มตัวอย่�งดังน่้

ผึู้้มีีส่วนไดิ์้ส่วนเสีย ตัวอย่างค์วามีค์าดิ์หวังของผู้ึ้มีีส่วนได้ิ์ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวท์างการตอบสนองของบริษัท์ฯ

คู่ค้� ผู้จัดห� และผู้รัับเหม� • ก�รัสำรั้�งก�รัม่สำ่วนรั่วมกับผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ย •  ก�รัดำ�เน้นง�นด้�น Joint Business Plan รั่วมกับ 
คู่ค้�รั�ยสำำ�คัญเป็นปรัะจำ�ทีุ่กปี เพื�อกำ�หนดแนวที่�ง
พฒัน�ก�รัเต้บโตของธุัรักจ้อย่�งต่อเนื�องและยั�งยืน

• ก�รัรัับฟังข้อค้ดเห็นจ�กคู่ค้�ทีุ่กกลุ่ม เพื�อนำ�ม�
พัฒน�และปรัับปรัุงกรัะบวนก�รัที่ำ�ง�นรั่วมกัน

• ก�รัรั่วมกับคู่ค้�ทีุ่กกลุ่มในก�รัพัฒน�ก�รับรั้ห�รั
ห่วงโซึ่่อุปที่�นอย่�งรัับผ้ดชอบ ครัอบคลุม 
ที่ั้งด้�นเศรัษัฐก้จ สำังคม และสำ้�งแวดล้อม

01 02 03 04

กระบวนการดําเนินงานเพ�่อความยั่งยืนสําหรับคู�ค�า

สรรหาและคัดเลือกคู�ค�าที่มีศักยภาพ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข�อบังคับ 
รวมถึงพ�จารณา
• ความสามารถในการผลิต
• คุณภาพ
• ความปลอดภัยของอาหาร
• ความสามารถในการตรวจสอบย�อนกลับ
• การดําเนินงานด�านความยั่งยืน

ประเมินความเสี่ยงของคู�ค�า ส�งเสร�มและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพ
ของคู�ค�าในกระบวนการ
จัดหา และการบร�หาร
ห�วงโซ�อุปทาน
อย�างรับผิดชอบ

ประเมินผลการ
ดําเนินงานด�าน
ความยั่งยืนของ
คู�ค�าอย�างสมํ่าเสมอ

สร�างความผูกพัน
และรักษาความสัมพันธ�
ระยะยาวกับคู�ค�า
ตามแนวทางการพัฒนา
อย�างยั่งยืน การส�งเสร�ม
ในด�านต�าง ๆ 
เพ�่อตอบแทนผล
การดําเนินงาน รวมถึง
ด�านความยั่งยืนที่ดี
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ผึู้้มีีส่วนไดิ์้ส่วนเสีย ตัวอย่างค์วามีค์าดิ์หวังของผู้ึ้มีีส่วนได้ิ์ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวท์างการตอบสนองของบริษัท์ฯ

•  ก�รัจัดก�รัข้อขัดแย้งและก�รัสำรั้�งก�รัยอมรัับ  
จ�กชุมชน

• สำนับสำนุนและยกรัะดับม�ตรัฐ�นคุณภ�พของ 
ผู้รัับเหม�ก่อสำรั้�งเซึ่เว่นอ่เลฟเว่น เพื�อรั่วมรัักษั� 
สำ้�งแวดล้อม ป้องกันก�รัเก้ดมลภ�วะต่�งๆ  
และลดผลกรัะที่บที่่�จะเก้ดกับชุมชนแวดล้อม

• ก�รัยกรัะดับและพัฒน�เศรัษัฐก้จชุมชนผ่�น 
ก�รัสำนับสำนุนผู้ปรัะกอบก�รัรั�ยย่อยในชุมชน  
โดยคัดเลือกและรั่วมพัฒน�ผล้ตภัณฑ์์ม�จำ�หน่�ย 
ให้เหม�ะกับลูกค้�กลุ่มต่�งๆ 

•  ก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัที่่�ด่ 
• ก�รัปฏิ้บัต้ที่่�เป็นธัรัรัมต�มหลักธัรัรัม�ภ้บ�ล  

และจรั้ยธัรัรัมธัุรัก้จ

•  กำ�หนดนโยบ�ยและปรัะก�ศใช้นโยบ�ยเก่�ยวกับ
ก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั

• ก�รัสำื�อสำ�รัแนวที่�งและหลักปฏิ้บัต้ที่�งด้�น 
ธัรัรัม�ภ้บ�ล และจรั้ยธัรัรัมธัุรัก้จให้กับคู่ค้� 
ทีุ่กกลุ่ม

•  ก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จรั้ตคอรั์รััปชัน • ก�รัที่ำ�ง�นรั่วมกับเครัือข่�ยของภ�ครััฐ  
“รัวมพลัง อ�สำ�สำู้โกง”

• โครังก�รัรัับรัองก�รัต่อต้�นคอรั์รััปชันของ 
ภ�คเอกชนไที่ย (CAC)

• ก�รับรั้ห�รัจัดก�รันวัตกรัรัม • พัฒน�โครังก�รัสำ่งเสำรั้มที่�งด้�นนวัตกรัรัม 
แบบเปิด (Open Innovation) ก�รัสำรั้�งนวัตกรัรัม
จ�กภ�ยในและก�รัปรัับปรัุงนวัตกรัรัม

•  ก�รัจัดก�รัห่วงโซึ่่อุปที่�นอย่�งรัับผ้ดชอบ • กำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รัจัดห�อย่�งยั�งยืน  
และแนวปฏิ้บัต้สำำ�หรัับคู่ค้�ที่�งธัุรัก้จ พรั้อมที่ั้ง 
แต่งตั้งคณะกรัรัมก�รัคัดเลือกสำ้นค้� สำ่งเสำรั้มให ้
คู่ค้�ที่�งธัุรัก้จตรัะหนักถ่งเรัื�องคว�มรัับผ้ดชอบ 
ต่อสำังคม สำ้�งแวดล้อม

• พัฒน�ข้อกำ�หนดก�รัตรัวจปรัะเม้นคู่ค้� 
ต�มนโยบ�ยด้�นก�รัจัดห�อย่�งยั�งยืน  
รัวมที่ั้งจรั้ยธัรัรัมและแนวปฏิ้บัต้สำำ�หรัับคู่ค้�

•  ก�รัจัดก�รัก�รัเปล่�ยนแปลงสำภ�พภูม้อ�ก�ศ • โครังก�รัพัฒน�บรัรัจุภัณฑ์์ที่่�เป็นม้ตรั 
ต่อสำ้�งแวดล้อม

• โครังก�รัลดก�รัใช้พลังง�นของเครัื�องปรัับอ�ก�ศ 
ที่่�รั้�นสำ�ข�

แนวท์างการดิ์ำาเนินงานภายใต้สถุานการณ์การแพิร่ระบาดิ์ของโรค์ติดิ์เชื้อไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วิดิ์-19)

• คว�มยืดหยุ่นในก�รัสำ่งมอบสำ้นค้�
• คว�มรัู้ในก�รัปฎ้บัต้ตัวรัะหว่�งช่วงสำถ�นก�รัณ์

ก�รัแพรั่รัะบ�ดของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด-19

• ต้ดต�มข่�วสำ�รัเก่�ยวกับสำถ�นก�รัณ ์
ก�รัแพรั่รัะบ�ดของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด-19  
อย่�งสำมำ��เสำมอ

• กำ�หนดหลักเกณฑ์์และข้อปฏิ้บัต้ในก�รัสำ่งมอบ
สำ้นค้�ต�มแนวปฏิ้บัต้เพื�อป้องกันก�รัแพรั่รัะบ�ด
ของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด-19
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ผึู้้มีีส่วนไดิ์้ส่วนเสีย ตัวอย่างค์วามีค์าดิ์หวังของผู้ึ้มีีส่วนได้ิ์ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวท์างการตอบสนองของบริษัท์ฯ

• อำ�นวยคว�มสำะดวกให้คู่ค้�ในก�รัสำ่งมอบสำ้นค้� 
และบรั้ก�รัให้เหม�ะสำมกับสำถ�นก�รัณ์

• กำ�หนดช่องที่�งสำื�อสำ�รัและแบ่งปันคว�มรัู้เก่�ยวกับ
ก�รัป้องกันเชื้อไวรััสำโคว้ด-19 ให้คู่ค้�ทีุ่กกลุ่ม
ที่รั�บได้อย่�งรัวดเรั็วที่ันต่อสำถ�นก�รัณ์

ภ�ครััฐ • ก�รัปฏิ้บัต้ต�มกฎหม�ยและรัะเบ่ยบปฏิ้บัต ้
ที่่�เก่�ยวข้องอย่�งเครั่งครััด

• ศ่กษั� สำรั้�งคว�มเข้�ใจเก่�ยวกับกฎหม�ย  
และรัะเบ่ยบปฏิ้บัต้ที่่�ม่คว�มจำ�เพ�ะกับพื้นที่่� 
หรัือกฎหม�ยที่้องถ้�น พรั้อมที่ั้งนำ�ม�ปรัะยุกต์ใช ้
ให้ม่คว�มสำอดคล้องกับก�รัปรัะกอบธัุรัก้จ

• ปฏิ้บัต้ต�มกฎหม�ยหรัือรัะเบ่ยบปฏิ้บัต้ที่่�เก่�ยวข้อง 

• ก�รัเป็นตัวอย่�งแก่ภ�คธัุรัก้จในก�รัแสำดงออก 
ถ่งคว�มรัับผ้ดชอบต่อสำังคมและสำ้�งแวดล้อม

• นำ�เสำนอมุมมองผ่�นสำม�คม ก�รัรัวมกลุ่ม 
ที่�งก�รัค้�ต่�งๆ

• สำนับสำนนุก�รัตรัวจปรัะเม้นเบ้ืองต้นของภ�ครััฐและ
ภ�คส่ำวนที่่�เก่�ยวข้องกบักลุ่มก�รัพัฒน�คว�มยั�งยืน

• ก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จที่่�เป็นธัรัรัมกับคู่ค้� • กำ�หนดนโยบ�ยก�รัที่ำ�รั�ยก�รัรัะหว่�งกันและ
ป้องกันคว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์อย่�งชัดเจน

แนวท์างการดิ์ำาเนินงานภายใต้สถุานการณ์การแพิร่ระบาดิ์ของโรค์ติดิ์เชื้อไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วิดิ์-19)

• ให้คว�มรั่วมมือกับภ�ครััฐเปิดเผยข้อมูล 
ผู้ต้ดเชื้อโคว้ด – 19

• ปฏิ้บัต้ต�มม�ตรัก�รัของรััฐอย่�งเครั่งครััด 
• กำ�หนดม�ตรัก�รัป้องกันก�รัแพรั่รัะบ�ดของ 

โรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด–19 และว้ธั่ก�รัปฏิ้บัต้ตัว 
อย่�งถูกว้ธั่

• ให้คว�มช่วยเหลือคู่ค้�ในก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จ
ที่่�มกล�งสำถ�นก�รัณ์ว้กฤต 

• ก�รัจัดก�รัขยะต้ดเชื้ออย่�งถูกต้อง เช่น หน้�ก�ก
อน�มัยใช้แล้ว

• ไม่ม่ก�รักักตุนสำ้นค้�

• รั่วมมือและปฏิ้บัต้ต�มนโยบ�ยของภ�ครััฐ 
อย่�งถูกต้อง รัวมถ่งก�รัต้ดต�มนโยบ�ยและ 
ข้อปฏิ้บัต้ที่่�เผยแพรั่ออกม�อย่�งสำมำ��เสำมอ

• ตรัวจสำอบภ�ยในองค์กรัถ่งก�รัปฏิ้บัต้ต�มนโยบ�ย
ของภ�ครััฐ

• ควบคุมรั�ค�สำ้นค้�ให้เหม�ะสำมต�มภ�ครััฐกำ�หนด
• สำ่งเสำรั้มคู่ค้�ให้ปฏิ้บัต้ต�มนโยบ�ยและข้อปฏิ้บัต้

ของภ�ครััฐอย่�งถูกต้อง

ลูกค้� • รั�ยละเอ่ยดและคว�มถูกต้องโครังก�รัสำ่งเสำรั้ม 
ก�รัข�ย

• สำื�อสำ�รัให้ลูกค้�และผู้บรั้โภคเข้�ใจเก่�ยวกับ 
ก�รัสำ่งเสำรั้มก�รัข�ย

• เพ้�มช่องที่�งก�รัสำื�อสำ�รัสำ่งเสำรั้มก�รัข�ย

• คุณภ�พและคว�มปลอดภัย • พัฒน�ผล้ตภัณฑ์์และบรั้ก�รัที่่�ได้ม�ตรัฐ�น 
ที่ั้งคุณภ�พและคว�มปลอดภัย

• ก�รัดูแลสำุขภ�พ • คัดเลือกและนำ�เสำนอผล้ตภัณฑ์์ที่�งเลือกสำุขภ�พ
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• ฉล�กผล้ตภัณฑ์์ ให้ข้อมูลผล้ตภัณฑ์์และบรั้ก�รั 
ที่่�ครับถ้วน

• สำื�อสำ�รัและเพ้�มข้อมูลเก่�ยวกับโภชน�ก�รั ก�รัใช้
ผล้ตภัณฑ์์ และบรั้ก�รัผ่�นฉล�กผล้ตภัณฑ์์ อ�ที่้ 
สำ่งเสำรั้มให้คู่ค้�จัดที่ำ�ฉล�กโภชน�ก�รั และฉล�ก
แสำดงค่�พลังง�น ไขมัน นำ้�ต�ล และโซึ่เด่ยม 
แบบจ่ด่เอ (GDA) ที่ั้งภ�คบังคับต�มกฎหม�ย  
และภ�คสำมัครัใจ 

• รัะยะเวล�ก�รัให้บรั้ก�รั • ปรัับปรัุงช่องที่�งก�รัชำ�รัะสำ้นค้�และผล้ตภัณฑ์์
• สำรั้�งบรัรัย�ก�ศที่่�ด่ภ�ยในรั้�น ผ่�นโครังก�รั 

สำรั้�งคว�มพ่งพอใจให้กับลูกค้�ด้วย SAVEQC

• ผลกรัะที่บต่อเศรัษัฐก้จชุมชน • ก�รัว�งจำ�หน่�ยสำ้นค้�จ�กชุมชน

• ก�รัเก็บรัักษั�ข้อมูลสำ่วนบุคคลของลูกค้� • นโยบ�ยคุ้มครัองข้อมูลสำ่วนบุคคลซึ่่�งครัอบคลุม 
ถ่งกลุ่มลูกค้�ที่่�เป็นสำม�ช้กปรัะเภที่ต่�งๆ ที่่�ม ่
ก�รัให้ข้อมูลสำ่วนตัว

แนวท์างการดิ์ำาเนินงานภายใต้สถุานการณ์การแพิร่ระบาดิ์ของโรค์ติดิ์เชื้อไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วิดิ์-19)

• พนักง�นรั้�นสำ�ข�ไม่เป็นตัวกล�งในก�รัแพรั่เชื้อ 
สำู่ลูกค้� 

• จำ�หน่�ยสำ้นค้�ป้องกันก�รัแพรั่รัะบ�ด 
ของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด–19 เช่น หน้�ก�ก
อน�มัย แอลกอฮอล์ เป็นต้น

• ไม่ข�ดแคลนสำ้นค้�อุปโภค บรั้โภคที่่�จำ�เป็น 
ในช่ว้ตปรัะจำ�วัน 

• บรั้ก�รัสำั�งซึ่ื้อสำ้นค้�แบบออนไลน์และจัดสำ่งสำ้นค้� 
ถ่งบ้�น

• กำ�หนดม�ตรัก�รัป้องกันเชื้อไวรััสำโคว้ด–19  
เพื�อสำรั้�งคว�มมั�นใจให้ลูกค้� อ�ที่้ พนักง�นต้อง
สำวมใสำ่หน้�ก�กอน�มัยและตรัวจเช็กอุณหภูม้
รั่�งก�ยก่อนปฏิ้บัต้ง�น ที่ำ�คว�มสำะอ�ดเค�น์เตอรั์ 
และอุปกรัณ์ทีุ่กอย่�งในรั้�นเซึ่เว่นอ่เลฟเว่นอย่�ง
สำมำ��เสำมอ รัวมถ่งม่ก�รัสำื�อสำ�รัสำรั้�งคว�มเข้�ใจ 
กับพนักง�นในก�รัปฏิ้บัต้ตัวเพื�อป้องกันโรัคต้ดเชื้อ
ไวรััสำโคว้ด–19

• ลูกค้�ต้องสำวมใสำ่หน้�ก�กอน�มัยและตรัวจเช็ก 
อุณหภูม้ก่อนเข้�ม�ใช้บรั้ก�รัในรั้�นสำ�ข�

• ม่สำ้นค้�ต�มคว�มต้องก�รัของลูกค้�ไม่ให้
ข�ดแคลนต�มช่วงสำถ�นก�รัณ์

• โครังก�รัอ้�มคุ้ม ให้ลูกค้�เข้�ถ่งอ�ห�รัในรั�ค� 
ที่่�เหม�ะสำมในช่วงว้กฤต

• สำนับสำนุนวัตถุด้บให้แก่โครังก�รัข้�วกล่องเชฟฮัก 
เพื�อสำ่งต่อข้�วกล่อง ให้แก่ 5 ชุมชน  
ในกรัุงเที่พมห�นครั

• โครังก�รัอ้�มที่้องกับ 7-Eleven บรั้ก�รัสำ่งอ�ห�รั
แบบเดล้เวอรั่� โดยสำ�ม�รัถสำั�งอ�ห�รัผ่�น 
ก�รัแชตกับ LINE Account ของรั้�น 

• โครังก�รั SPEED-D รัับ-สำ่ง พัสำดุที่ั�วไที่ย 
ได้ที่่�รั้�นเซึ่เว่นอ่เลฟเว่น ตลอด 24 ชั�วโมง
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นักลงทีุ่นและนักว้เครั�ะห์ • ผลก�รัดำ�เน้นง�นและก�รัเต้บโตของธัุรัก้จ • บรั้ห�รัจัดก�รัธัุรัก้จให้เต้บโต ลดคว�มเสำ่�ยง  
และเพ้�มคว�มโปรั่งใสำ

• ก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัที่่�ด่ และคำ�น่งถ่งผลปรัะโยชน์
ของผู้ถือหุ้นสำ่วนน้อย (Minority Shareholders)

• กำ�หนดนโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั และก�รั
ปฏิ้บัต้ต�มนโยบ�ยอย่�งเครั่งครััด

• ก�รัให้คว�มเที่่�เที่่ยม ก�รัรัักษั�ผลปรัะโยชน์ของ
นักลงทีุ่นและนักว้เครั�ะห์

• คว�มโปรั่งใสำในก�รัดำ�เน้นง�น ก�รัเปิดเผยข้อมูล
ภ�พลักษัณ์ และก�รัยอมรัับจ�กสำังคม

• รัับฟังคว�มค้ดเห็นจ�กนักลงทีุ่นและนักว้เครั�ะห ์
เพื�อนำ�ม�ปรัะกอบก�รัพ้จ�รัณ�ในก�รักำ�หนด
กลยุที่ธั์และแนวที่�งก�รัดำ�เน้นง�นของบรั้ษััที่ฯ

• กำ�หนดนโยบ�ยก�รัที่ำ�รั�ยก�รัรัะหว่�งกัน 
และป้องกันคว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน ์
อย่�งชัดเจน

• ผลกรัะที่บต่อเศรัษัฐก้จชุมชน • ก�รัดำ�เน้นง�นด้�นสำ่งเสำรั้มก�รัสำรั้�งอ�ช่พ  
สำรั้�งรั�ยได้ให้กับชุมชนที่้องถ้�นผ่�นก�รัสำนับสำนุน 
ผู้ปรัะกอบก�รัขน�ดกล�ง และขน�ดย่อม (SMEs) 
รัวมถ่งผู้ปรัะกอบก�รัรั�ยย่อยในชุมชน

• ได้รัับก�รัปรัะเม้นก�รักำ�กับดูแลในรัะดับด่เล้ศ 
โดยสำม�คมสำ่งเสำรั้มสำถ�บันกรัรัมก�รับรั้ษััที่ไที่ย 
(IOD) และสำถ�บันสำ่งเสำรั้มผู้ลงทีุ่นไที่ย

• ได้รัับคัดเลือกเป็นสำม�ช้กชั้นนำ�ของปรัะเที่ศ 
และของโลก เช่น หุ้นยั�งยืน (THSI), DJSI,  
FTSE4Good Index

• ยกรัะดับและเพ้�มปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พก�รัดำ�เน้นง�น 
ต�มหลักธัรัรัม�ภ้บ�ล 

• ปรัับปรัุงแก้ไขกฎบัตรั นโยบ�ยแนวปฏิ้บัต้ต่�งๆ 
ที่่�เก่�ยวข้องกับก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั ก�รัต่อต้�น
ก�รัทีุ่จรั้ตคอรั์รััปชัน นโยบ�ยคว�มยั�งยืน  
สำ้�งแวดล้อม และสำังคมให้สำอดคล้องกับม�ตรัฐ�น
สำ�กล

แนวท์างการดิ์ำาเนินงานภายใต้สถุานการณ์การแพิร่ระบาดิ์ของโรค์ติดิ์เชื้อไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วิดิ์-19)

• ก�รักำ�หนดม�ตรัก�รั และก�รัสำื�อสำ�รัดำ�เน้นง�น
ช่วงก�รัแพรั่รัะบ�ดของเชื้อไวรััสำโคว้ด-19  
อย่�งโปรั่งใสำ

• ก�รักำ�หนดม�ตรัก�รัก�รัจัดปรัะชุมช่วงก�รั 
แพรั่รัะบ�ดของเชื้อไวรััสำโคว้ด-19

• เข้�ถ่งข้อมูลได้อย่�งที่ันเวล� ครับถ้วน เที่่�เที่่ยม
กับช่วงเวล�ปกต้

• พัฒน�และสำื�อสำ�รัม�ตรัก�รัและผลก�รัดำ�เน้นง�น
ให้นักลงทีุ่นและผู้ถือหุ้นที่รั�บอย่�งสำมำ��เสำมอและ
โปรั่งใสำ

• จัดปรัะชุมผ่�นแพลตฟอรั์มออนไลน์ที่่�หล�กหล�ย 
และครัอบคลุมทีุ่กกลุ่มเป้�หม�ยที่ั้งในปรัะเที่ศ 
และต่�งปรัะเที่ศ

ชุมชน • สำรั้�งผลกรัะที่บต่อเศรัษัฐก้จชุมชน • ก�รัดำ�เน้นโครังก�รัสำ่งเสำรั้มอ�ช่พและพัฒน�
คุณภ�พช่ว้ตให้กับชุมชน พรั้อมจัดห�ช่องที่�ง 
ก�รัจำ�หน่�ยสำ้นค้�ชุมชน รัวมถ่งโครังก�รั 
ศูนย์สำนับสำนุนชุมชน
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ผึู้้มีีส่วนไดิ์้ส่วนเสีย ตัวอย่างค์วามีค์าดิ์หวังของผู้ึ้มีีส่วนได้ิ์ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวท์างการตอบสนองของบริษัท์ฯ

• ก�รัพัฒน�ชุมชน ก�รัสำรั้�งคุณค่�รั่วมรัะหว่�ง
ชุมชน สำังคม และธัุรัก้จ

• โครังก�รัสำ่งเสำรั้มสำุขภ�พของชุมชน เช่น   
ตรัวจสำุขภ�พเบื้องต้น รัับคำ�ปรั่กษั�จ�กแพที่ย์  
และคำ�แนะนำ�เรัื�องก�รัใช้ย�จ�กเภสำัชกรั

• ชุดโครังก�รัก�แฟมวลชน
• โครังก�รั E-Donation
• โครังก�รัสำนับสำนุนนำ้�ดื�มให้กับนักดับเพล้ง
• โครังก�รัฝึกซึ่้อมดับเพล้งและฝึกซึ่้อมอพยพหน่ไฟ

สำำ�หรัับชุมชนและกลุ่มเปรั�ะบ�ง

• ก�รัสำนับสำนุนเกษัตรั ผู้ปรัะกอบก�รัขน�ดกล�ง
และขน�ดย่อม (SMEs) รัวมถ่งผู้ปรัะกอบก�รั 
รั�ยย่อย พัฒน�คุณภ�พสำ้นค้� ก�รัสำ่งเสำรั้ม 
ก�รัเข้�ถ่งตล�ด และช่องที่�งก�รัข�ยของชุมชน

• ให้คว�มรัู้ผ่�นก�รัอบรัมและดูง�นเก่�ยวกับ
กรัะบวนก�รัเพ�ะปลูก รัวมไปถ่งก�รัปฏิ้บัต้
ที่�งก�รัเกษัตรัที่่�ด่

• เพ้�มช่องที่�งก�รัจำ�หน่�ยสำ้นค้�จ�กผู้ผล้ตรั�ยย่อย
ในชุมชนผ่�นโครังก�รัที่่�หล�กหล�ย อ�ที่้  
โครังก�รักล้วยหอมที่อง และโครังก�รั 7-11  
เค่ยงข้�งเกษัตรักรัไที่ย โครังก�รัผลไม้ต�มฤดูก�ล  
(ALL Fresh) โครังก�รัเกษัตรักรัคู่ช่ว้ต   
โครังก�รัพัฒน�ศักยภ�พโรังเรั่ยนช�วน� 
พุที่ธัเศรัษัฐศ�สำตรั์ ไรั่เช้ญตะวัน  
โครังก�รัรั่วมพัฒน�สำ้นค้�ศูนย์ภูฟ้�

• ก�รัสำ่งเสำรั้มและอนุรัักษั์วัฒนธัรัรัมที่้องถ้�น • ก�รัปรัับปรัุงภูม้ที่ัศน์ และสำภ�พพื้นที่่�รั้�นค้� 
โดยรัอบให้กลมกลืนกับวัฒนธัรัรัมที่้องถ้�น

• ก�รับรั้ห�รัจัดก�รัสำ้�งแวดล้อมที่่�ด่ • ก�รัดำ�เน้นโครังก�รัจัดก�รัพลังง�น และขย�ยผล 
สำู่รั้�นปรัะหยัดพลังง�นและรั้�นนวัตกรัรัมต้นแบบ

• ก�รัดำ�เน้นโครังก�รัก�รัจัดก�รัของเสำ่ย อ�ที่้  
โครังก�รัเซึ่เว่นโกกรั่น รั่ไซึ่เค้ล พล�สำต้กโรัด 
โครังก�รักล่องว้เศษั โครังก�รัสำ่งพล�สำต้กกลับบ้�น   
โครังก�รัชวนใช้ Speed-D สำ่งขยะรั่ไซึ่เค้ล   
โครังก�รั Food waste Management นำ�รั่อง 
พื้นที่่�เก�ะสำมุย   

• ก�รัให้โอก�สำที่�งก�รัศ่กษั� ก�รัสำ่งเสำรั้มที่ักษัะ 
ที่�งอ�ช่พที่่�ยั�งยืน

• ก�รัดำ�เน้นโครังก�รัสำนับสำนุนก�รัศ่กษั� และ 
โอก�สำที่�งอ�ช่พ อ�ที่้ โครังก�รัเตรั่ยมคว�มพรั้อม
สำรั้�งอ�ช่พให้กับนักศ่กษั�ฝึกง�น  
โครังก�รัคืนให้ทีุ่นก�รัศ่กษั� คืนคนด่สำู่สำังคม 
โครังก�รัเรั่ยนฟรั่ ม่รั�ยได้

• โครังก�รัสำรั้�งบุคล�กรัหม�กล้อมที่�งก�รัศ่กษั�
• โครังก�รัก�รัฝึกยกรัะดับฝีมือแรังง�นและ 

ก�รัฝึกเปล่�ยนสำ�ข�อ�ช่พด้วยว้ธั่ก�รัฝึกอบรัม 
แบบออนไลน์
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แนวท์างการดิ์ำาเนินงานภายใต้สถุานการณ์การแพิร่ระบาดิ์ของโรค์ติดิ์เชื้อไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วิดิ์-19)

• สำ้นค้�ที่่�จำ�เป็นต่อก�รัอุปโภคบรั้โภค ม่รั�ค�ปกต้ 
• คว�มรัู้ในก�รัปฏิ้บัต้ตัวรัะหว่�งช่วงสำถ�นก�รัณ์

ก�รัแพรั่รัะบ�ดของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด–19
• ก�รัสำนับสำนุนอุปกรัณ์ป้องกันก�รัแพรั่รัะบ�ด 

ของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด–19 เช่น หน้�ก�ก
อน�มัย แอลกอฮอล์ เป็นต้น

• ก�รัจ้�งง�นในชุมชน ช่วงสำถ�นก�รัณ์ว้กฤต

• โครังก�รัคนไที่ยไม่ที่้�งกัน มอบ 77 ล้�นบ�ที่  
ให้ 77 โรังพย�บ�ล ใน 77 จังหวัดที่ั�วปรัะเที่ศ 

• สำนับสำนุนอุปกรัณ์ที่�งก�รัแพที่ย์ เช่น ชุด PPE 
หน้�ก�กอน�มัย มอบให้แก่บุคล�กรั 
ที่�งก�รัแพที่ย์

• สำนับสำนุนอ�ห�รั นำ้�ดื�ม ให้แก่บุคคลที่่�อยู่ในช่วง
กักตัวและบุคล�กรัในโรังพย�บ�ล

ผู้นำ�ที่�งคว�มค้ด • สำ่งเสำรั้มโอก�สำที่�งเศรัษัฐก้จในกลุ่มเกษัตรั 
ฐ�นรั�ก 

• ก�รัรัับฟังคว�มค้ดเห็นและปัญห�ของชุมชน  
รั่วมกับองค์กรัภ�คปรัะช�สำังคม

• ให้ก�รัสำนับสำนุนก�รัพัฒน�ศักยภ�พของเกษัตรักรั
เพื�อก�รัผล้ต และก�รักรัะจ�ยสำ้นค้�ที่่�สำอดคล้อง 
กับคว�มจำ�เป็น เช่น โครังก�รัพัฒน�ศักยภ�พ
เกษัตรักรั

• รั่วมกับองค์กรัภ�คปรัะช�สำังคมสำนันสำนุน 
ก�รักรัะจ�ยผลผล้ตในตล�ดที่้องถ้�น 

• ก�รัสำรั้�งและนำ�สำ้�งที่่�สำังคมม่อยู่แล้วม�พัฒน� 
สำ�ม�รัถสำรั้�งปรัะโยชน์รั่วมกันตลอดที่ั้งห่วงโซึ่่
อุปที่�น

• สำื�อสำ�รัและสำรั้�งก�รัเป็นสำ่วนหน่�งในช่ว้ตปรัะจำ�วัน
ของคนรัุ่นใหม่ เข้�ถ่งคนรัุ่นใหม่ได้อย่�งล่กซึ่่้ง

• โครังก�รัให้คว�มรัู้ผล้ตภัณฑ์์ในชุมชน  
เพื�อคว�มเป็นอยู่ที่่�ด่ของชุมชนและกลุ่มเกษัตรักรั

• ก�รัดูแลและฟื้้นฟูสำ้�งแวดล้อม และสำ่งเสำรั้ม 
ก�รัแก้ปัญห�สำ้�งแวดล้อมอย่�งยั�งยืน

• สำนับสำนุนโครังก�รัด้�นก�รัจัดก�รัขยะรั่วมกับ
องค์กรัภ�คปรัะช�สำังคมและชุมชน เช่น โครังก�รั 
Food waste management โครังก�รัรั่ไซึ่เค้ลขยะ 
พสำ�สำต้กเป็นของใช้ เป็นต้น 

แนวท์างการดิ์ำาเนินงานภายใต้สถุานการณ์การแพิร่ระบาดิ์ของโรค์ติดิ์เชื้อไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วิดิ์-19)

• คว�มรัู้ในก�รัปฎ้บัต้ตัวรัะหว่�งช่วงก�รัแพรั่รัะบ�ด
ของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด-19 

• โครังก�รัสำนับสำนุนอุปกรัณ์ป้องกันก�รัแพรั่รัะบ�ด
ของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด-19

• คว�มรัู้ในก�รัปฎ้บัต้ตัวรัะหว่�งช่วงก�รัแพรั่รัะบ�ด
ของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด-19

• เผยแพรั่โครังก�รัสำนับสำนุนอุปกรัณ์ป้องกัน 
ก�รัแพรั่รัะบ�ดของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด-19

องค์กรัพัฒน�เอกชน 
(NGOs)  
องค์กรัภ�คปรัะช�สำังคม 
(CSOs)

• สำ่งเสำรั้มโอก�สำที่�งเศรัษัฐก้จในกลุ่มเกษัตรั 
ฐ�นรั�ก 

• ก�รัรัับฟังคว�มค้ดเห็นและปัญห�ของชุมชน  
รั่วมกับองค์กรัภ�คปรัะช�สำังคม

• ให้ก�รัสำนับสำนุนก�รัพัฒน�ศักยภ�พของเกษัตรักรั
เพื�อก�รัผล้ต และก�รักรัะจ�ยสำ้นค้�ที่่�สำอดคล้อง 
กับคว�มจำ�เป็น เช่น โครังก�รัพัฒน�ศักยภ�พ
เกษัตรักรั

• รั่วมกับองค์กรัภ�คปรัะช�สำังคม สำนันสำนุน 
ก�รักรัะจ�ยผลผล้ตในตล�ดที่้องถ้�น 
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• ก�รัสำรั้�งและนำ�สำ้�งที่่�สำังคมม่อยู่แล้วม�พัฒน� 
สำ�ม�รัถสำรั้�งปรัะโยชน์รั่วมกันตลอดที่ั้งห่วงโซึ่่
อุปที่�น

• โครังก�รัให้คว�มรัู้พัฒน�ผล้ตภัณฑ์์ในชุมชน  
เพื�อคว�มเป็นอยู่ที่่�ด่ของชุมชนและกลุ่มเกษัตรักรั

• ก�รัดูแลและฟื้้นฟูสำ้�งแวดล้อม และสำ่งเสำรั้ม 
ก�รัแก้ปัญห�สำ้�งแวดล้อมอย่�งยั�งยืน

• สำนับสำนุนโครังก�รัด้�นก�รัจัดก�รัขยะรั่วมกับ
องค์กรัภ�คปรัะช�สำังคม และชุมชน เช่น โครังก�รั 
Food waste management โครังก�รัรั่ไซึ่เค้ลขยะ
พล�สำต้ก โครังก�รัต้นกล้�ไรั้ถัง เป็นต้น

แนวท์างการดิ์ำาเนินงานภายใต้สถุานการณ์การแพิร่ระบาดิ์ของโรค์ติดิ์เชื้อไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วิดิ์-19)

• คว�มรัู้ในก�รัปฏิ้บัต้ตัวรัะหว่�งช่วงก�รัแพรั่รัะบ�ด
ของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด-19 

• สำนับสำนุน ให้คว�มช่วยเหลือ ชุมชน และกลุ่มคน 
ที่่�ได้รัับผลกรัะที่บ 

• คว�มรัู้ในก�รัปฏิ้บัต้ตัวรัะหว่�งช่วง 
ก�รัแพรั่รัะบ�ดของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด-19

• เผยแพรั่โครังก�รัสำนับสำนุนอุปกรัณ์ป้องกัน 
ก�รัแพรั่รัะบ�ดของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด-19 

• สำนับสำนุนองค์กรัภ�คปรัะช�สำังคม ในโครังก�รั 
มอบเครัื�องอุปโภคบรั้โภคสำำ�หรัับกลุ่มอ�ช่พ 
และชุมชนที่่�ได้รัับผลกรัะที่บโดยตรัง เช่น  
กลุ่มคนขับแที่็กซึ่่� มอเตอรั์ไซึ่ค์รัับจ้�ง แม่ค้�ห�บเรั่
แผงลอย 

• สำนับสำนุนองค์กรัภ�คปรัะช�สำังคม ในโครังก�รั 
มอบเครัื�องอุปโภคบรั้โภค และอุปกรัณ์ 
ที่�งก�รัแพที่ย์พื้นฐ�นสำำ�หรัับ เด็กและผู้ปกครัอง 
ที่่�ม่ภ�วะพ้ก�รัที่�งสำมองและก�รัเคลื�อนไหว   

• สำนับสำนุนองค์กรัภ�คปรัะช�สำังคม จัดที่ำ�โครังก�รั
กองทีุ่นชุมชน เพื�อก�รัจัดก�รัก�รัเข้�ถ่งอ�ห�รั 
และเครัื�องอุปโภคบรั้โภคสำำ�หรัับผู้ปรัะสำบปัญห� 
และสำ่งเสำรั้มก�รัรัะดมคว�มช่วยเหลือรัะหว่�ง 
ชุมชน เพื�อคว�มยั�งยืนและพ่งตนเองได้ของชุมชน  

สำื�อมวลชนและบล็อกเกอรั์  • ก�รัสำรั้�งคว�มเข้�ใจและลดข้อขัดแย้งกับพื้นที่่�
ชุมชน ผ่�นโซึ่เช่ยลม่เด่ย เพื�อก�รัเปิดเผยข้อมูล
ข่�วสำ�รัอย่�งถูกต้อง

• ก�รัสำื�อสำ�รัให้ข้อมูลที่่�ถูกต้องผ่�นสำื�อทีุ่กช่องที่�ง 
ที่ั้งโซึ่เช่ยลม่เด่ย สำื�อมวลชน สำื�อออนไลน์  
และช่องที่�งออนไลน์ขององค์กรัและพนักง�น

• คุณภ�พของผล้ตภัณฑ์์ • ก�รัคัดสำรัรัและพัฒน�สำ้นค้�เพื�อสำุขภ�พ

• นวัตกรัรัมเพื�ออำ�นวยคว�มสำะดวกในก�รัชำ�รัะ
สำ้นค้�

• ก�รัพัฒน�สำู่ก�รัค้�ออนไลน์ โดยม่รัะบบขนสำ่ง 
ที่่�หล�กหล�ย ช่องที่�งก�รัชำ�รัะเง้นที่่�หล�กหล�ย 
และก�รัเข้�ถ่งสำ้นค้�สำำ�หรัับผู้บรั้โภคที่่�ง่�ยย้�งข่้น

• ก�รัปรัับปรัุงและกอบกู้ภ�พลักษัณ์ที่่�ด่ม�สำู่องค์กรั • ก�รัสำื�อสำ�รัให้ข้อมูลที่่�ถูกต้องผ่�นสำื�อทีุ่กช่องที่�ง 
ที่ั้งโซึ่เช่ยลม่เด่ย สำื�อมวลชน สำื�อออนไลน์ รัวมถ่ง
ก�รัสำรั้�งคว�มสำัมพันธั์ที่่�ด่กับผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ย 
ทีุ่กกลุ่ม

• โครังก�รั “ปลูกฝัน ปันโอก�สำ” by CP ALL
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ผึู้้มีีส่วนไดิ์้ส่วนเสีย ตัวอย่างค์วามีค์าดิ์หวังของผู้ึ้มีีส่วนได้ิ์ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวท์างการตอบสนองของบริษัท์ฯ

• ก�รัปรัับปรัุงรัะบบก�รัที่ำ�ง�นขององค์กรั 
ให้ตอบโจที่ย์โลกในยุคปัจจุบัน

• ก�รัปรัับเปล่�ยนวัฒนธัรัรัมองค์กรั 
• ก�รัใช้เที่คโนโลย่ด้จ้ที่ัลปรัับปรัุงกรัะบวนก�รั

ที่ำ�ง�น เช่น O2O IT Platform, AI

• บรัรัจุภัณฑ์์เพื�อสำ้�งแวดล้อม • ก�รัปรัะก�ศใช้นโยบ�ยด้�นบรัรัจุภัณฑ์์  
ซึ่่�งครัอบคลุมตั้งแต่ก�รัพ้จ�รัณ�ขั้นตอน 
ก�รัออกแบบและก�รัเลือกใช้บรัรัจุภัณฑ์์  
พรั้อมคำ�น่งถ่งทีุ่กกรัะบวนก�รัในวงจรัช่ว้ต 
ของผล้ตภัณฑ์์ (Product Life Cycle) ภ�ยใต้ 
กลยุที่ธั์เซึ่เว่นโกกรั่น ต�มแนวที่�ง “ก�รัจัดก�รั
บรัรัจุภัณฑ์์เพื�อสำ้�งแวดล้อม (Green Packaging)”

• ก�รับรั้ก�รัที่่�ด่และม่คุณภ�พ • ม่ก�รัปรัับปรัุงพัฒน�ก�รับรั้ก�รัอยู่ตลอดเวล� 

แนวท์างการดิ์ำาเนินงานภายใต้สถุานการณ์การแพิร่ระบาดิ์ของโรค์ติดิ์เชื้อไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วิดิ์-19)

• คว�มรั่วมมือในก�รัสำื�อสำ�รัและเปิดเผยเหตุก�รัณ ์
ผู้ต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด-19 ที่่�เก่�ยวข้อง

• คว�มรัู้ในก�รัปฏิ้บัต้ตัวรัะหว่�งช่วงก�รัแพรั่รัะบ�ด
ของโรัคเชื้อไวรััสำโคว้ด-19 ในช่องที่�งโซึ่เช่ยล 
ม่เด่ย

• ม�ตรัฐ�นคว�มปลอดภัยในรั้�นเซึ่เว่นอ่เลฟเว่น

• แบ่งปันแนวที่�งม�ตรัก�รัก�รัป้องกัน 
ก�รัแพรั่รัะบ�ดของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด-19  
ผ่�นสำื�อทีุ่กช่องที่�ง ที่ั้งโซึ่เช่ยลม่เด่ย สำื�อมวลชน  
สำื�อออนไลน์  

• ให้คว�มรั่วมมือในก�รัต้ดต�มและเปิดเผยข้อมูล 
ผู้ต้ดเชื้อโคว้ด-19 ต่อสำ�ธั�รัณะ

• ก�รัสำื�อสำ�รัเก่�ยวกับก�รับรั้ก�รัที่่�ม่ม�ตรัฐ�น  
ให้คว�มสำำ�คัญกับคว�มปลอดภัยของลูกค้� 
และพนักง�น

ผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ย 
ภ�ยในบรั้ษััที่ 
พีนักงาน

• ก�รัม่ผลตอบแที่นและสำวัสำด้ก�รัรัะยะย�ว • ก�รัดำ�เน้นโครังก�รัสำะสำมหุ้นสำำ�หรัับพนักง�น 
(Employee Joint Investment Program: EJIP 
รัะยะที่่� 3 ปี 2560-2565

• โครังก�รัเตรั่ยมคว�มพรั้อมก่อนและหลังเกษั่ยณ
อ�ยุพนักง�น

• ก�รัพัฒน�ข่ดคว�มสำ�ม�รัถและคว�มก้�วหน้� 
และคว�มมั�นใจ

• ก�รัเตรั่ยมคว�มพรั้อมและพัฒน�ผู้นำ�
• ก�รัอบรัมให้คว�มรัู้ ที่ักษัะที่่�เหม�ะสำม  

และตรังต�มคว�มสำนใจ
• ก�รัพัฒน�ศักยภ�พ และรัักษั�พนักง�น 

ที่่�ม่ศักยภ�พและเป็นคนด่อย่�งต่อเนื�อง อ�ที่้  
โครังก�รัปรัับปรัุงรัะบบคว�มก้�วหน้�ในสำ�ยอ�ช่พ 
โปรัแกรัม Development Program for Food and 
Beverage Strategy โครังก�รั CP ALL Young 
Challenger สำำ�หรัับพนักง�นรัุ่นใหม่ ก�รัพัฒน�
พนักง�นกลุ่มที่่�ม่ศักยภ�พสำูง

• ก�รัปรัับปรัุงรัะบบก�รับรั้ห�รัผลก�รัปฏิ้บัต้ง�น 
(ALL Perform)
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• ก�รัสำ่งเสำรั้มสำุขภ�พและก�รัจัดก�รัคว�มเครั่ยด 
อันเนื�องม�จ�กก�รัที่ำ�ง�น

• ก�รัให้คำ�ปรั่กษั�และดำ�เน้นโครังก�รัสำ่งเสำรั้ม 
สำุขภ�พและปฏิ้บัต้ธัรัรัม

• ก้จกรัรัม Flexible Time Arrangement
• โครังก�รั “รัักษั์สำุขภ�พ”
• โครังก�รัลดคว�มเสำ่�ยงด้�นก�รัยศ�สำตรั์  

และก�รัจัดก�รัคว�มเครั่ยด
• ก�รันำ�หลักสำ้ที่ธั้มนุษัยชนม�ใช้เป็นแนวปฏิ้บัต ้

ต่อพนักง�น

• ก�รัม่สำภ�พแวดล้อมในก�รัที่ำ�ง�นที่่�ด่ • ก�รัพัฒน�รัะบบก�รัจัดก�รัคว�มปลอดภัย  
อ�ช่วอน�มัย และสำภ�พแวดล้อมในก�รัที่ำ�ง�น 
รัวมถ่งโครังก�รัวัฒนธัรัรัมคว�มปลอดภัย  
และโครังก�รัพฤต้กรัรัมคว�มปลอดภัย

• ก�รัสำ่งเสำรั้มให้สำถ�นปรัะกอบก�รัดำ�เน้นง�น 
ต�มม�ตรัฐ�นแรังง�น พรั้อมที่ั้งผลักดัน 
ก�รัดำ�เน้นง�นต�มแนวปฏิ้บัต้ด้�นแรังง�นที่่�ด่

แนวท์างการดิ์ำาเนินงานภายใต้สถุานการณ์การแพิร่ระบาดิ์ของโรค์ติดิ์เชื้อไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วิดิ์-19)

• คว�มมั�นใจ ปลอดภัย ห่�งไกลจ�กเชื้อไวรััสำ 
โคว้ด-19 เมื�อเด้นที่�งม�ที่ำ�ง�นที่่�สำำ�นักง�น

• คว�มรัู้ในก�รัปฏิ้บัต้ตัวรัะหว่�งช่วงก�รัแพรั่รัะบ�ด
ของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด-19 

• ก�รัสำนับสำนุนอุปกรัณ์ป้องกันก�รัแพรั่รัะบ�ด 
ของเชื้อไวรััสำโคว้ด-19 เช่น หน้�ก�กอน�มัย 
แอลกอฮอล์ เป็นต้น

• เที่คโนโลย่ รัะบบก�รัที่ำ�ง�นผ่�นแพลตฟอรั์มที่่�ด่

• สำนับสำนุนที่�งก�รัเง้นแก่พนักง�น เช่น ค่�เล่�เรั่ยน 
ค่�รัักษั�พย�บ�ล เป็นต้น

• จัดม�ตรัก�รัคัดกรัองบุคคลที่่�เสำ่�ยงต่อก�รัต้ดเชื้อ 
โคว้ด-19 และรั�ยง�นจำ�นวนตัวเลขของก�รั 
คัดกรัองแต่ละกลุ่มทีุ่กวันแก่รั้�นเซึ่เว่นอ่เลฟเว่น 
ที่ั�วปรัะเที่ศ ศูนย์กรัะจ�ยสำ้นค้�ที่ั�วปรัะเที่ศ 
สำำ�นักง�นสำ่วนกล�ง สำำ�นักง�นภ�คและปรั้มณฑ์ล 
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่ม A กลุ่มต้ดเชื้อ
- กลุ่ม B กลุ่มม่ปรัะวัต้ใกล้ช้ดกลุ่ม A  

หรัือม่ปรัะวัต้จ�กปรัะเที่ศกลุ่มเสำ่�ยง
- กลุ่ม C กลุ่มม่ปรัะวัต้ใกล้ช้ดกลุ่ม B
- กลุ่ม D กลุ่มไม่ม่ข้อมูลยืนยันที่่�น่�เชื�อถือ

• ลักษัณะก�รัที่ำ�ง�น แบ่งกลุ่มที่ำ�ง�นที่่�บ้�น  
และสำลับเข้�ที่ำ�ง�นที่่�สำำ�นักง�นต�มคว�มเหม�ะสำม

• สำ่งมอบอ�ห�รั นำ้�ดื�ม และให้กำ�ลังใจแก่พนักง�น 
ที่่�เข้�ที่ำ�ง�นที่่�รั้�นสำ�ข�

• สำนับสำนุน E-Coupon ในก�รัดำ�รังช่พ โดยให้
พนักง�น ครัอบครััวพนักง�นที่่�ได้รัับผลกรัะที่บ 
จ�ก โคว้ด-19 จ�กก�รัให้หยุดง�น ถูกเล้กจ้�ง 
หรัือปิดก้จก�รั

พิันธิ์มีิตรท์างธิ์ุรกิจี

ผู้ให้เช่�สำถ�นที่่� • ก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จรั่วมกันอย่�งต่อเนื�อง ต�มหลัก 
ธัรัรัม�ภ้บ�ล 

• ได้รัับคว�มรั่วมมือและแก้ไขปัญห�ต่�งๆ อย่�ง
รัวดเรั็ว

• ม่รัะบบดูแล ต้ดต�ม และแก้ปัญห�ข้อรั้องเรั่ยน 
• ยกรัะดับก�รัสำำ�รัวจคว�มพ่งพอใจของเจ้�ของ 

สำถ�นที่่�ที่่�ม่ต่อบรั้ษััที่
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• ก�รัปรัะช�สำัมพันธั์ ช่้แจงข่�วสำ�รัและนโยบ�ย 
ของบรั้ษััที่ฯ 

• เย่�ยมเย่ยนเพื�อสำรั้�งคว�มสำัมพันธั์กับเจ้�ของ 
สำถ�นที่่�อย่�งน้อยไตรัม�สำละครัั้ง

• ก�รัปรัะช�สำัมพันธั์ข่�วสำ�รัผ่�นที่�งก�รัสำ่งข้อคว�ม 
SMS และอ่เมล

• สำนับสำนุนก้จกรัรัมต่�งๆ ของเจ้�ของสำถ�นที่่� 
ที่ำ�เลพ้เศษั คู่ค้� กลยุที่ธั์

• ได้รัับค่�เช่�ตรังเวล� • ม่รัะบบก�รัจ่�ยค่�เช่�ภ�ยในเวล�ที่่�กำ�หนด

• ก�รัดูแลสำถ�นที่่�เช่�ให้อยู่ในสำภ�พเรั่ยบรั้อย 
ที่ั้งรัะหว่�งอ�ยุสำัญญ�เช่� และหลังจ�กเล้กสำัญญ�

• ม่ม�ตรัก�รัดูแลสำถ�นที่่�เช่� และสำภ�พแวดล้อม
บรั้เวณสำถ�นที่่�เช่�

แนวท์างการดิ์ำาเนินงานภายใต้สถุานการณ์การแพิร่ระบาดิ์ของโรค์ติดิ์เชื้อไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วิดิ์-19)

• ไม่ม่ปัญห�เรัื�องค่�เช่� เช่น ก�รัจ่�ยค่�เช่� 
ไม่ตรังเวล�  

• ก�รัจัดก�รัขยะต้ดเชื้อ เช่น หน้�ก�กอน�มัย 
ในรั้�นสำ�ข�

• ม่ม�ตรัก�รัและก�รัจ่�ยค่�เช่�ตรังเวล� เพื�อสำรั้�ง
คว�มมั�นใจให้เจ้�ของสำถ�นที่่�ให้เช่� 

• ม่ม�ตรัก�รัในก�รัจัดก�รัขยะต้ดเชื้อ 
ในรั้�นเซึ่เว่นอ่เลฟเว่น

สำโตรั์พ�รั์ที่เนอรั์ • ก�รัปฏิ้บัต้ที่่�เป็นธัรัรัมต�มหลักธัรัรัม�ภ้บ�ล 
และจรั้ยธัรัรัมธัุรัก้จ

• ก�รัสำื�อสำ�รัแนวที่�งและหลักปฏิ้บัต้ที่�งด้�น 
ธัรัรัม�ภ้บ�ล และจรั้ยธัรัรัมธัุรัก้จ

• ก�รัสำ่งเสำรั้มคว�มสำ�ม�รัถในก�รัแข่งขัน 
และก�รับรั้ห�รัจัดก�รัธัุรัก้จ

• ก�รัสำ่งเสำรั้ม ดูแล ฝึกอบรัมผู้ปรัะกอบธัุรัก้จ  
เพื�อเพ้�มคว�มสำ�ม�รัถในก�รับรั้ห�รัจัดก�รั

• ก�รับรั้ห�รัจัดก�รัต้นทีุ่นสำ้นค้�และก�รัดำ�เน้นก�รั
• ก�รัพัฒน�คว�มหล�กหล�ยของสำ้นค้�ให้ตรังกับ

คว�มต้องก�รัของตล�ด

• ก�รัปรัะช�สำัมพันธั์ ช่้แจงข่�วสำ�รัและนโยบ�ย 
ของบรั้ษััที่

• ก�รัแบ่งปันสำ�รัสำนเที่ศ และข้อมูลข่�วสำ�รั
ปรัะช�สำัมพันธั์

• คว�มมั�นคงที่�งธัุรัก้จ ก�รัขย�ยธัุรัก้จและดำ�เน้น
ธัุรัก้จรั่วมกันอย่�งต่อเนื�อง

• ก�รัสำนับสำนุนสำโตรั์พ�รั์ที่เนอรั์ให้ม่ผู้สำืบที่อด 
ที่�งธัุรัก้จ เพื�อคว�มยั�งยืนในก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จ 
รั่วมกัน

แนวท์างการดิ์ำาเนินงานภายใต้สถุานการณ์การแพิร่ระบาดิ์ของโรค์ติดิ์เชื้อไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วิดิ์-19)

• ให้ก�รัสำนับสำนุนในด้�นต่�งๆ เช่น ก�รัเง้น  
ก�รัดำ�เน้นง�นพนักง�น

• คว�มรัู้ในก�รัปฏิ้บัต้ตัวรัะหว่�งช่วงก�รัแพรั ่
รัะบ�ดของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด-19

• ก�รัสำื�อสำ�รั ปรัะช�สำัมพันธั์ข่�วสำ�รัที่่�เก่�ยวข้อง 
กับม�ตรัก�รัช่วยเหลือจ�กบรั้ษััที่ที่่�รัวดเรั็ว

• บรั้ษััที่ช่วยรัับภ�รัะค่�ใช้จ่�ยที่่�เก้ดข่้นต�ม 
ม�ตรัก�รัป้องกันโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคว้ด-19  
อ�ที่้ ค่�ที่ำ�คว�มสำะอ�ดรั้�นสำ�ข� ค่�วัสำดุสำ้�นเปลือง
ต�มม�ตรัก�รัป้องกันฯ

• ให้สำโตรั์พ�รั์ที่เนอรั์ยืมเง้นสำดคำ้�ปรัะกัน 
เพื�อเสำรั้มสำภ�พคล่องให้สำ�ม�รัถบรั้ห�รัธัุรัก้จ 
ได้อย่�งต่อเนื�อง
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ผึู้้มีีส่วนไดิ์้ส่วนเสีย ตัวอย่างค์วามีค์าดิ์หวังของผู้ึ้มีีส่วนได้ิ์ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวท์างการตอบสนองของบริษัท์ฯ

• ม�ตรัก�รัยืดหยุ่น เช่น ก�รัชะลอหรัือยกเว้น 
ก�รัเรั่ยกเก็บค่�ใช้จ่�ยจ�กบรั้ษััที่ฯ ก�รัยืดอ�ยุ
สำัญญ�รั้�น กรัณ่รั้�นปิดชั�วครั�ว

• ให้คว�มช่วยเหลือแก่สำโตรั์พ�รั์ที่เนอรั์ในเรัื�อง 
ของก�รัให้ข้อมูลหรัือเอกสำ�รัสำำ�คัญต่�งๆ

• ก�รัสำื�อสำ�รัข่�วสำ�รัปรัะช�สำัมพันธั์ และก�รัให ้
กำ�ลังใจจ�กบรั้ษััที่ฯ

ผู้ถือหุ้น • ผลก�รัดำ�เน้นง�นและก�รัเต้บโตของธัุรัก้จ • บรั้ห�รัจัดก�รัธัุรัก้จให้เต้บโต ลดคว�มเสำ่�ยง  
และเพ้�มคว�มโปรั่งใสำ

• ก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัที่่�ด่ • กำ�หนดนโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั  
และก�รัปฏิ้บัต้ต�มนโยบ�ยอย่�งเครั่งครััด

• ก�รัให้คว�มเที่่�เที่่ยมของผู้ถือหุ้น และก�รัรัักษั�
ผลปรัะโยชน์ของผู้ถือหุ้น

• คว�มโปรั่งใสำในก�รัดำ�เน้นง�น ก�รัเปิดเผยข้อมูล
ภ�พลักษัณ์ และก�รัยอมรัับจ�กสำังคม

• รัับฟังคว�มค้ดเห็นจ�กผู้ถือหุ้น เพื�อนำ�ม�ปรัะกอบ
ก�รัพ้จ�รัณ�ในก�รักำ�หนดกลยุที่ธั์และแนวที่�ง
ก�รัดำ�เน้นง�นของบรั้ษััที่ฯ

• กำ�หนดนโยบ�ยก�รัที่ำ�รั�ยก�รัรัะหว่�งกันและ
ป้องกันคว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์อย่�งชัดเจน

• ผลกรัะที่บต่อเศรัษัฐก้จชุมชน • ก�รัดำ�เน้นง�นด้�นสำ่งเสำรั้มก�รัสำรั้�งอ�ช่พ  
สำรั้�งรั�ยได้ให้กับชุมชนที่้องถ้�นผ่�นก�รัสำนับสำนุน 
ผู้ปรัะกอบก�รัขน�ดกล�ง และขน�ดย่อม (SMEs) 
รัวมถ่งผู้ปรัะกอบก�รัรั�ยย่อยในชุมชน

• ได้รัับก�รัปรัะเม้นก�รักำ�กับดูแลในรัะดับด่เล้ศ 
โดย สำม�คมสำ่งเสำรั้มสำถ�บันกรัรัมก�รับรั้ษััที่ไที่ย 
(IOD) และสำถ�บันสำ่งเสำรั้มผู้ลงทีุ่นไที่ย

• ได้รัับคัดเลือกเป็นสำม�ช้กชั้นนำ�ของปรัะเที่ศ 
และของโลก เช่น หุ้นยั�งยืน (THSI), DJSI,  
FTSE4Good Index

• ยกรัะดับและเพ้�มปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พก�รัดำ�เน้นง�น 
ต�มหลักธัรัรัม�ภ้บ�ล 

• ปรัับปรัุงแก้ไขกฎบัตรั นโยบ�ยแนวปฏิ้บัต้ต่�งๆ  
ที่่�เก่�ยวข้องกับก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั ก�รัต่อต้�น
ก�รัทีุ่จรั้ตคอรั์รััปชั�น นโยบ�ยคว�มยั�งยืน  
สำ้�งแวดล้อมและสำังคมให้สำอดคล้องกับม�ตรัฐ�น
สำ�กล

แนวท์างการดิ์ำาเนินงานภายใต้สถุานการณ์การแพิร่ระบาดิ์ของโรค์ติดิ์เชื้อไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วิดิ์-19)

• ก�รักำ�หนดม�ตรัก�รัและก�รัสืำ�อสำ�รัดำ�เน้นง�น 
ช่วงก�รัแพร่ัรัะบ�ดของโรัคต้ดเช้ือไวรััสำโคว้ด-19 
อย่�งโปร่ังใสำ

• ม�ตรัก�รัคว�มปลอดภัยและสุำขภ�พของผู้เข้�ร่ัวม
ปรัะชมุภ�ยใต้สำถ�นก�รัณ์ก�รัแพร่ัรัะบ�ดของโรัค  
ต้ดเช้ือไวรััสำโคว้ด-19

• พัฒน�และสำื�อสำ�รัม�ตรัก�รัและผลก�รัดำ�เน้นง�น
ให้ผู้ถือหุ้นที่รั�บอย่�งสำมำ��เสำมอและโปรั่งใสำ

• กำ�หนดม�ตรัก�รัและแนวปฏิ้บัต้ในก�รัเข้�รั่วม 
ปรัะชุมผู้ถือหุ้นต�มคำ�แนะนำ�ก�รัป้องกัน 
ก�รัควบคุมโรัคสำำ�หรัับก�รัจัดปรัะชุมของ 
กรัม ควบคุมโรัค กรัะที่รัวงสำ�ธั�รัณสำุข
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ผึู้้มีีส่วนไดิ์้ส่วนเสีย ตัวอย่างค์วามีค์าดิ์หวังของผู้ึ้มีีส่วนได้ิ์ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวท์างการตอบสนองของบริษัท์ฯ

เจ้าหน้� • ก�รัปฏิ้บัต้ต�มสำัญญ�และเงื�อนไขที่่�เก่�ยวข้อง 
ต่อเจ้�หน่้โดยเครั่งครััด

• ก�รัปฏิ้บัต้ต�มสำัญญ�และเงื�อนไขของสำัญญ� 
เบื้องต้นหน่วยง�นต้นสำังกัดรัับผ้ดชอบดูแล  
บรั้ห�รัจัดก�รัให้เป็นไปโดยเงื�อนไขสำัญญ�  
ห�กม่ ปรัะเด็นที่่�อ�จที่ำ�ให้เก้ดคว�มเสำ่�ยงเก้ดข่้น 
ซึ่่�งจะสำ่งผลกรัะที่บต่อภ�พรัวมของบรั้ษััที่ 
โดยม่ฝ่่�ยกฎหม�ยหรัือที่่�ปรั่กษั�ด้�นกฎหม�ย 
ของบรั้ษััที่ที่่�สำ�ม�รัถช่วยกำ�กับดูแล

• ในกรัณ่ที่่�ม่ปรัะเด็นไม่เป็นไปต�มที่่�ตกลงกันไว้
รัะหว่�งบรั้ษััที่กับเจ้�หน่้ (คู่ค้�) บรั้ษััที่ได้ดำ�เน้น
ก�รัเช้ญปรัะชุมเพื�อให้เจ้�หน่้ได้แสำดงคว�มค้ดเห็น
และแลกเปล่�ยนปรัะสำบก�รัณ์ที่่�ผ่�นม� เพื�อห�
แนวที่�งในก�รัแก้ไขปัญห�รั่วมกัน

• ห�กม่ก�รัเปล่�ยนแปลงนโยบ�ยของบรั้ษััที่ฯ  
จะมอบหม�ยให้หน่วยง�นที่่�เก่�ยวข้องโดยตรัง 
ดำ�เน้นก�รัสำ่งจดหม�ยหรัือบันที่่ก เพื�อสำรั้�ง 
คว�มเข้�ใจต่อเจ้�หน่้ในก�รัปฏิ้บัต้ต�มนโยบ�ย 
ของบรั้ษััที่ฯ

• ก�รัชำ�รัะหน่้ตรังต�มกำ�หนด • ในก�รัชำ�รัะเง้นให้แก่เจ้�หน่้ ผ่�นที่�งบัญช ่
จ่�ยชำ�รัะต�มงวดหรัือต�มเครัด้ตเที่อม  
ควรัเป็นไปต�มเงื�อนไข ย่ดหลักคว�มถูกต้อง 
โปรั่งใสำ ตรังเวล� ห�กม่กรัณ่ที่่�ไม่เป็นไปต�ม
เงื�อนไขจะม่ก�รัช่้แจงต่อหน่วยง�นต้นสำังกัด  
เพื�อสำื�อสำ�รักับเจ้�หน่้โดยตรัง

• ก�รัรั�ยง�นสำถ�นะที่�งก�รัเง้นอย่�งถูกต้อง 
โปรั่งใสำ และตรัวจสำอบได้

• ก�รัรั�ยง�นงบก�รัเปล่�ยนแปลงฐ�นะก�รัเง้น 
ของบรั้ษััที่ ถูกต้อง ครับถ้วนโปรั่งใสำ และผ่�น 
ก�รัตรัวจสำอบจ�กผู้สำอบบัญช่รัับอนุญ�ต

• ก�รัรั�ยง�นสำถ�นะที่�งก�รัเง้นของบรั้ษััที่ในสำ่วน
ของเจ้�หน่้ โดยที่�งบัญช่จะม่ก�รัสำอบที่วนเจ้�หน่ ้
ที่่�เก้นกำ�หนดชำ�รัะทีุ่กเดือน พรั้อมสำ�เหตุที่่�เก้ดข่้น 
กำ�หนดชำ�รัะ และสำ่งหนังสำือยืนยันยอดเจ้�หน่ ้
ในรัะหว่�งปีซึ่่�งม่ก�รักรัะที่บยอดรั�ยก�รั 
ที่่�แตกต่�งกัน ปรัะสำ�นง�นแจ้งเจ้�หน่้ให้ที่รั�บ  
และม่ก�รัเคล่ยรั์ยอดรัะหว่�งกัน พรั้อมที่ั้งเปิดเผย
ผลก�รัดำ�เน้นง�น ผ่�นรั�ยง�นปรัะจำ�ปีทีุ่กไตรัม�สำ 
นอกจ�กน่้ ก�รัตรัวจสำอบรั�ยก�รัเจ้�หน่้คงค้�ง 
จ�กผู้สำอบบัญช่ และม่ก�รัเปิดเผยข้อมูลในรั�ยง�น
ของผู้สำอบบัญช่

แนวท์างการดิ์ำาเนินงานภายใต้สถุานการณ์การแพิร่ระบาดิ์ของโรค์ติดิ์เชื้อไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วิดิ์-19)

• ไม่ม่ข่�วเสำ่ยห�ยเก่�ยวกับก�รัแพรั่รัะบ�ดของ 
เชื้อไวรััสำโคว้ด-19 

• ผลปรัะกอบก�รัของบรั้ษััที่อยู่ในภ�วะควบคุมได้

• กำ�หนดม�ตรัก�รัป้องกันก�รัแพรั่รัะบ�ดของ 
เชื้อไวรััสำโคว้ด-19 ให้ได้ผลลัพธั์ที่่�ด่เพื�อสำรั้�ง 
คว�มเชื�อมั�นแก่เจ้�หน่้

ผู้ลงที่นุสำ�ม�รัถต้ดต�มก�รัสำร้ั�งก�รัม่ส่ำวนร่ัวมกับผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยกลุ่มต่�งๆ ได้ในรั�ยง�นคว�มยั�งยืน ปี 2563 ของบร้ัษัทัี่ฯ
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3.3  การจีัดิ์การดิ์้านค์วามียั�งยืนในมีิติสิ�งแวดิ์ล้อมี
3.3.1  นโยบายและแนวปฏ์ิบัติดิ์้านสิ�งแวดิ์ล้อมี 

ส�งเสริมและรักษาสิ�งแวดล้อมผ�าน	“เซ่เว�น	โก	กรีน”
บร้ัษััที่ฯ มุ่งมั�นในก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จบนพ้ืนฐ�นของคว�มรัับผ้ดชอบด้�นส้ำ�งแวดล้อม โดยผสำมผสำ�นแนวที่�งด้�น 

คว�มยั�งยืนให้เข้�ไปในก�รัปรัะกอบธัรุัก้จ รัักษั�สำมดลุรัะหว่�งก�รัขย�ยตวัของธัรุัก้จ ก�รัป้องกนั และลดผลกรัะที่บต่อ 
ส้ำ�งแวดล้อม ภ�ยใต้หลักคด้ดังกล่�ว บร้ัษัทัี่ฯ จง่กำ�หนดกรัอบกลยุที่ธ์ับร้ัษัทัี่ “เซึ่เว่น โก กร่ัน” (7 Go Green) มุ่งส่ำงเสำร้ัม
และรัักษั�ส้ำ�งแวดล้อม ถ�่ยที่อดผ�่นก�รัปรัะก�ศนโยบ�ยด�้นส้ำ�งแวดล้อมและแนวที่�งปฏ้ิบต้ัที่่�หล�กหล�ย สำอดคล้องกบั
กฎหม�ย รัะเบย่บ และข้อบงัคบัท้ี่องถ้�นของแต่ละพ้ืนที่่�ที่่�บร้ัษัทัี่ฯ เข้�ไปดำ�เน้นธุัรักจ้ ตลอดจนสำอดคล้องกบัม�ตรัฐ�นสำ�กล
และเป้�หม�ยก�รัพัฒน�อย่�งยั�งยืนของสำหปรัะช�ช�ต้ (UN SDGs) ดังจะเห็นได้จ�กผลก�รัดำ�เน้นก�รัที่่�ครัอบคลุม 
ต้ังแต่ต้นนำ้� อ�ที่้ ก�รัจัดซึ่ื้อจัดห�วัตถุด้บกับคู่ค้�อย่�งยั�งยืน ก�รัออกแบบบรัรัจุภัณฑ์์และเลือกใช้วัสำดุที่่�เป็นม้ตรัต่อ 
ส้ำ�งแวดลอ้มก�รัเพ้�มปรัะส้ำที่ธัภ้�พก�รัใชพ้ลงัง�นในก�รัผล้ตและก�รัขนสำง่ส้ำนค�้และบร้ัก�รั ก�รัดแูลรัักษั�ที่รััพย�กรันำ้�
จนถ่งปล�ยนำ้� อ�ที่้ ก�รัรัณรังค์ก�รัม่สำ่วนรั่วมในก�รัลดก�รัผล้ตของเสำ่ยกับลูกค้�และภ�ครััฐ ก�รัลดปรั้ม�ณของเสำ่ย
เพื�อนำ�กลับไปใช้ปรัะโยชน์ และก�รัปกป้องรัะบบน้เวศและคว�มหล�กหล�ยที่�งช่วภ�พ เป็นต้น 

ปัจจบุนักลยุที่ธ์ั “เซึ่เว่น โก กร่ัน” (7 Go Green) ปรัะกอบด้วย 4 ปรัะเดน็สำำ�คัญที่่�สำะท้ี่อนก�รัดำ�เน้นก�รัหลกัของ 
บรั้ษััที่ฯ ตลอดห่วงโซึ่่คุณค่� คือ 1) รั้�นเพื�อสำ้�งแวดล้อม (Green Store) 2) โลจ้สำต้กสำ์เพื�อสำ้�งแวดล้อม (Green Logistic) 
3) นวัตกรัรัมบรัรัจุภัณฑ์์เพื�อสำ้�งแวดล้อม (Green Packaging) และ 4) ปลูกจ้ตสำำ�น่กเพื�อสำ้�งแวดล้อม (Green Living) 
โดยม่แนวที่�งก�รัดำ�เน้นง�นและเป�้หม�ยที่่�เก่�ยวกบัก�รัลดผลกรัะที่บที่�งส้ำ�งแวดลอ้มจ�กก�รัดำ�เน้นกจ้ก�รัในสำว่นง�น
ต่�งๆ ของบรั้ษััที่ฯ ออกเป็น 3 แนวที่�ง ได้แก่ 

- ก�รัลดปร้ัม�ณก�รัปลอ่ยก��ซึ่เรืัอนกรัะจก มุ่งเนน้ก�รัปรัับปรังุและเพ้�มปรัะส้ำที่ธัภ้�พก�รัใช้พลงัง�นของอปุกรัณ์
ภ�ยในพ้ืนที่่�ดำ�เน้นก�รั ก�รัเพ้�มปร้ัม�ณก�รัใช้พลังง�นหมุนเว่ยน (Renewable Energy) ก�รับร้ัห�รัจัดก�รั
ด้�นก�รัขนสำ่งและกรัะจ�ยส้ำนค้�อย่�งม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พ ก�รัลดก�รัใช้พล�สำต้กจ�กก�รัออกแบบบรัรัจุภัณฑ์์  
ก�รัสำรั้�งก�รัม่สำ่วนรั่วมกับผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเส่ำย เช่น ก�รัดำ�เน้นก�รัรั่วมกับคู่ค้�ในก�รัเลือกใช้บรัรัจุภัณฑ์์และ
วัสำดุที่่�ม�จ�กแหล่งที่่�ม่ก�รัจัดก�รัอย่�งยั�งยืน ก�รัลดปร้ัม�ณของเส่ำยจ�กก�รัรัณรังค์ขอคว�มร่ัวมมือลูกค้� 
ในก�รัลด ละ เล้ก ก�รัใช้พล�สำต้กปรัะเภที่ใช้คร้ัังเด่ยวแล้วท้ี่�ง (Single-use Plastic) ผ่�นโครังก�รั “ลดวันละถุง
คณุที่ำ�ได้” ก�รัปรัะเม้นค�ร์ับอนฟุตพรั้�นท์ี่องค์กรัและผล้ตภณัฑ์์ ก�รัส่ำงเสำร้ัมฉล�กค�ร์ับอน และให้คว�มร่ัวมมือ
กับภ�ครััฐในก�รัพัฒน�เมืองค�รั์บอนตำ�� (Low Carbon City) 

- ก�รัป้องกันรัะบบน้เวศและคว�มหล�กหล�ยที่�งช่วภ�พ ก�รัคัดเลือกวัตถุด้บหลักผ่�นก�รัปรัะเม้นก�รัจัดห�
จ�กแหล่งผล้ตที่่�รัับผ้ดชอบ ไม่บุกรัุกที่ำ�ล�ยป่�ไม้ และที่รััพย�กรัที่�งที่ะเล เพ้�มพื้นที่่�สำ่เข่ยวในพื้นที่่�ดำ�เน้นก�รั
และชุมชน ใช้หลักเศรัษัฐก้จหมุนเว่ยน (Circular Economy) ดำ�เน้นก�รัจัดก�รัของเสำ่ยเพื�อลดผลกรัะที่บต่อ
รัะบบน้เวศและส้ำ�งแวดล้อม สำนับสำนุนก�รันำ�ของเส่ำยกลับม�ใช้ปรัะโยชน์ เช่น ก�รันำ�ขยะพล�สำต้กและกล่อง
เครืั�องดื�มม�แปรัรูัปเป็นเฟอร์ัน้เจอร์ัและถนนหน�้สำำ�หรัับรั�้น 7-Eleven รัวมถ่งร่ัวมมอืกับหนว่ยง�นภ�คเอกชน
ในก�รัจัดที่ำ�โต�ะและเก้�อ่้สำำ�หรัับนักเรั่ยนในโรังเรั่ยนที่่�ข�ดแคลน

- ก�รัดูแลรัักษั�ที่รััพย�กรันำ้� เพ้�มปรัะส้ำที่ธั้ภ�พก�รัใช้นำ้�ต่อหน่วยรั�ยได้ เพ้�มปร้ัม�ณก�รันำ�นำ้�กลับม�ใช้ซึ่ำ้� 
ใช้ใหม่ โดยม่ก�รัปรัะเม้นคว�มเส่ำ�ยงคว�มเคร่ัยดนำ�้ (Water Stress) ในพ้ืนที่่�ดำ�เน้นก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ และคูค้่� 
ที่่�สำำ�คญัลำ�ดับที่่� 1 (Critical Tier 1 Suppliers) ที่่�เกด้จ�กก�รัข�ดแคลนที่รััพย�กรันำ�้ และดำ�เน้นก�รัจัดก�รันำ�้
อย่�งรัู้คุณค่�ต�มคว�มเหม�ะสำมในแต่ละภ�คสำ่วนก�รัดำ�เน้นง�น 
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3.3.2  ผึ้ลการดิ์ำาเนินงานดิ์้านสิ�งแวดิ์ล้อมี
จ�กก�รัดำ�เน้นก�รัต�มกลยทุี่ธ์ัและแผนก�รัดำ�เน้นง�น ผลก�รัดำ�เน้นง�นในปี 2563 บร้ัษัทัี่ฯ สำ�ม�รัถลดก�รัปลอ่ยก��ซึ่

เรืัอนกรัะจกได้จ�กโครังก�รัปรัับปรังุและเพ้�มปรัะส้ำที่ธัภ้�พก�รัใช้อปุกรัณ์ที่ัง้ส้ำ�น 22,298 ตนัค�ร์ับอนไดออกไซึ่ด์เที่ย่บเท่ี่� เพ้�มก�รั
ใช้พลงัง�นหมนุเว่ยนที่ัง้ส้ำ�น 25,297 เมกะวัตต์-ชั�วโมง โครังก�รัลดก�รัใช้พล�สำต้กจ�กก�รัปรัับเปล่�ยนพฤต้กรัรัม (ก�รัปฏ้ิเสำธั 
รัับถงุพล�สำต้ก) สำะสำมที่ัง้ส้ำ�น 2,935 ล้�นใบ สำ�ม�รัถลดก�รัปล่อยก��ซึ่เรืัอนกรัะจกได้ 81,225 ตนัค�ร์ับอนไดออกไซึ่ด์เที่ย่บเท่ี่�  
พรั้อมสำ่งต่อโอก�สำ 239 ล้�นบ�ที่ สำำ�หรัับก�รัรั่วมสำ่งเสำรั้มสำุขภ�พให้กับชุมชนและถ้�นทีุ่รักันด�รั 

สำำ�หรัับก�รัปกป้องรัะบบน้เวศและคว�มหล�กหล�ยที่�งช่วภ�พ ก�รัคัดเลือกวัตถุด้บหลักผ่�นก�รัปรัะเม้นก�รัจัดห� 
จ�กแหล่งผล้ตที่่�รัับผ้ดชอบ ไม่บุกรัุกที่ำ�ล�ยป่�ไม้ และที่รััพย�กรัที่�งที่ะเล ค้ดเป็นรั้อยละ 100 ตั้งแต่ปี 2562 ที่ั้งน่้ ยังม่โครังก�รั
ฟ้ื้นฟูรัะบบน้เวศ เช่น โครังก�รัปลูกต้นไม้เพื�อชุมชนยั�งยืนในพ้ืนที่่�ดำ�เน้นก�รัที่ั้งส้ำ�น 15,706 ต้น และก�รันำ�ขยะพล�สำต้ก 
กลับม�ใช้ปรัะโยชน์ต�มหลักก�รัเศรัษัฐก้จหมุนเว่ยน สำ�ม�รัถลดปร้ัม�ณของเส่ำยลงสู่ำแหล่งฝังกลบได้ที่ั้งสำ้�น 43.92 ตัน และ 
ผลก�รัดำ�เน้นง�นด้�นก�รัดูแลรัักษั�ที่รััพย�กรันำ้� บร้ัษััที่ฯ ม่ก�รัปรัะเม้นคว�มเส่ำ�ยงทีุ่กพ้ืนที่่�ดำ�เน้นก�รัของบร้ัษััที่ฯ ค้ดเป็น 
รั้อยละ 100 สำ�ม�รัถลดก�รัใช้นำ้�ต่อหน่วยรั�ยได้ ลดลงรั้อยละ 17.46 ต�มเป้�หม�ยที่่�ตั้งไว้

อย่�งไรัก็ต�ม บร้ัษััที่ฯ ตรัะหนักถ่งสำถ�นก�รัณ์ด้�นก�รัเปล่�ยนแปลงสำภ�พภูม้อ�ก�ศ (Climate Change) ที่่�ที่ว่ 
คว�มรุันแรังและกลไกรัะดับน�น�ช�ต้ในก�รัสำร้ั�งคว�มร่ัวมมือในก�รัร่ัวมบรัรัเที่�ปรัะเด็นปัญห�ดังกล่�ว เพื�อเป็นสำ่วนหน่�ง 
ในก�รัรัับมือก�รัเปล่�ยนแปลงรัะดับโลกน้่ พรั้อมที่ั้งยกรัะดับคว�มเข้มข้นในก�รัดำ�เน้นก�รัของบร้ัษััที่ฯ ภ�ยใต้กรัอบกลยุที่ธั์  
เซึ่เว่น โก กรั่น รัวมถ่งได้เปิดเผยผลก�รัดำ�เน้นง�นที่่�ม่คว�มโปรั่งใสำ ตรัวจสำอบได้ ผ่�นกรัอบก�รัรั�ยง�นสำ�กล (GRI Standard) 
และดชัน่ช้่วัดด้�นส้ำ�งแวดลอ้ม (CDP) ร้ัเร้ั�มก�รัดำ�เน้นก�รับร้ัห�รัจัดก�รัคว�มเส่ำ�ยงโดยก�รัปรัะเม้นคว�มเส่ำ�ยงและออกม�ตรัก�รั
ที่่�รัองรัับผลกรัะที่บที่่�อ�จจะเก้ดข้่นจ�กก�รัเปล่�ยนแปลงสำภ�พภูม้อ�ก�ศ พรั้อมที่ั้งกำ�หนดให้ม่ก�รันำ�ข้อมูลม้ต้ส้ำ�งแวดล้อม 
ปรัะกอบในก�รัพ้จ�รัณ�สำถ�นะและคว�มเสำ่�ยงในก�รัเข้�ซึ่ื้อหรัือควบรัวมก้จก�รั นอกจ�กน้่ บร้ัษััที่ฯ ยังดำ�เน้นก�รัปรัะเม้น 
ผลก�รัว้เครั�ะห์คว�มเสำ่�ยงและโอก�สำ ต�มกรัอบก�รัปรัะเม้นสำ�กลต�มคำ�แนะนำ�ขององค์กรัสำนับสำนุนคณะที่ำ�ง�นด้�นก�รั 
เปิดเผยข้อมูลที่�งก�รัเง้นที่่�เก่�ยวข้องกับสำภ�พภูม้อ�ก�ศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD)  
และว้เครั�ะห์สำถ�นก�รัณ์ก�รัปล่อยก��ซึ่เรัือนกรัะจก และเป้�หม�ยก�รัลดก�รัปล่อยก��ซึ่เรืัอนกรัะจก ปี 2020-2030 เพื�อใช้
ปรัะกอบก�รัตัดสำ้นใจในก�รักำ�หนดเป้�และแผนก�รัดำ�เน้นง�นที่ั้งในรัะยะสำั้น (1 ปี) รัะยะกล�ง (3-6 ปี) และรัะยะรั�ว (10 ปี)

3.4  การจีัดิ์การค์วามียั�งยืนในมีิติสังค์มี
3.4.1  นโยบายและแนวปฏ์ิบัติดิ์้านสังค์มี

ร�วมสร้างสรรค์และแบ�งปันโอกาสใหุ้้ทุกคน
บร้ัษัทัี่ฯ ตรัะหนักถง่คว�มสำำ�คญัของสำงัคมที่่�เป็นสำว่นสำำ�คญัตอ่ก�รัสำนบัสำนนุใหเ้กด้ก�รัพฒัน�อย�่งยั�งยนื จง่ม่ก�รัปรัะก�ศ

นโยบ�ยด้�นคว�มรัับผ้ดชอบต่อสัำงคมในปี 2560 ซึ่่�งมุ่งเน้นก�รัดำ�เน้นง�นด้�นสำังคมในด้�นก�รัศ่กษั�และให้คุณค่�ที่�งสำังคม 
ในมุมต่�งๆ ที่่�สำอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รัพัฒน�อย่�งยั�งยืนของสำหปรัะช�ช�ต้ (UN SDGs) และม่ก�รัดำ�เน้นง�นด้�นสำังคมอย่�ง
เข้มแข็งอย่�งต่อเนื�องม�จนถ่งปัจจุบัน ที่ั้งในสำภ�วะปกต้หรัือสำภ�วะว้กฤต เช่น ภัยธัรัรัมช�ต้หรัือโรัครัะบ�ด นอกจ�กน่้ ยังม่ก�รั
ดำ�เน้นง�นต�มนโยบ�ยด้�นสำังคมอื�นๆ ได้แก่ นโยบ�ยด้�นสำ้ที่ธั้มนุษัยชนและก�รัปฏิ้บัต้ด้�นแรังง�น ที่่�ปรัะกอบด้วยก�รัจัดตั้ง
โครังสำรั้�งผู้รัับผ้ดชอบในก�รัดำ�เน้นง�นด้�นส้ำที่ธั้มนุษัยชน กำ�หนดกรัะบวนก�รัตรัวจสำอบก�รัดำ�เน้นง�นด้�นส้ำที่ธั้มนุษัยชน  
ซึ่่�งรัวมถง่ม�ตรัก�รัเย่ยวย� ชอ่งที่�งก�รัแจง้เบ�ะแสำสำำ�หรัับผู้ที่่�ไดรั้ับผลกรัะที่บด�้นส้ำที่ธัม้นษุัยชน ซึ่่�งนโยบ�ยต่�งๆ น้่จะถกูสืำ�อสำ�รั
ให้พนักง�นที่ั้งหมดรัับที่รั�บและม่ก�รัปรัะช�สำัมพันธั์เพื�อกรัะตุ้นเตือนเป็นรัะยะ

นอกจ�กน้่ ยังม่ก�รัดำ�เน้นง�นต�มนโยบ�ยก�รับร้ัห�รัคว�มหล�กหล�ยและยอมรัับคว�มแตกต่�ง นโยบ�ย 
คว�มปลอดภัย อ�ช่วอน�มัย และสำภ�พแวดล้อมในก�รัที่ำ�ง�น นโยบ�ยและแนวที่�งปฏ้ิบัต้สำำ�หรัับคู่ค้� ซึ่่�งให้คว�มสำำ�คัญกับ 
ก�รัดำ�เน้นง�นด้�นก�รัปฏิ้บัต้ต�มกฎหม�ย กฎรัะเบ่ยบ ก�รัดำ�เน้นง�นด้�นส้ำที่ธั้มนุษัยชน และก�รัปฏิ้บัต้ด้�นแรังง�นรัวมถ่ง 
ก�รัดำ�เน้นง�นโดยลดผลกรัะที่บด้�นสำ้�งแวดล้อมจ�กก�รัดำ�เน้นก�รัของคู่ค้�อ่กด้วย
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บร้ัษััที่ฯ ยังคงม่คว�มมุ่งมั�นในก�รัดำ�เน้นก�รัด้�นสำังคมอย่�งต่อเนื�อง โดยนำ�ผลสำำ�รัวจข้อห่วงกังวล คว�มค�ดหวัง 
และข้อเสำนอแนะจ�กผู้ม่ส่ำวนได้สำ่วนเส่ำยที่่�ม่ต่อบร้ัษััที่ฯ และผลก�รัดำ�เน้นง�นที่่�ผ่�นม� โดยยังคงใช้จุดแข็งของบร้ัษััที่ฯ ในเรืั�อง
ช่องที่�งก�รัจำ�หน่�ย และองค์คว�มรัู้ของธัุรัก้จม�ช่วยเหลือสำังคม ให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัสำ่งเสำรั้มอ�ช่พ และรั�ยได้ด้วยก�รัเป็น
ชอ่งที่�งจัดจำ�หน�่ยที่่�ม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พให้กบัเกษัตรักรั และผู้ปรัะกอบก�รัขน�ดกล�งและขน�ดยอ่ม (SMEs) รัวมถง่ผู้ปรัะกอบก�รั
รั�ยยอ่ย สำมดังปณ้ธั�นองคก์รั “รัว่มสำร้ั�งสำรัรัค์และแบง่ปันโอก�สำให้ที่กุคน” มุ่งสำร้ั�งคณุค�่ร่ัวม (Creating Shared Value - CSV) 
ให้กับเศรัษัฐก้จฐ�นรั�กผ่�นโครังก�รัพัฒน�ศักยภ�พ สำ่งเสำร้ัมอ�ช่พเพื�อสำร้ั�งรั�ยได้ให้กับผู้ปรัะกอบก�รัขน�ดกล�งและ 
ขน�ดย่อม (SMEs) ว้สำ�หก้จชุมชน ผู้ปรัะกอบก�รัรั�ยย่อย เกษัตรักรัในห่วงโซึ่่อุปที่�น และกลุ่มเปรั�ะบ�ง เพ้�มช่องที่�งจำ�หน่�ย
สำ้นค้�ที่ั้งที่�งรั้�น 7-Eleven และที่�งออนไลน์ อ�ที่้ โครังก�รักล้วยหอมที่องต่อยอดสำู่ โครังก�รัผักสำด ผลไม้ ผักสำลัด และผลไม้
ตัดแต่ง รัวมถ่งโครังก�รัผลไม้ต�มฤดูก�ล ALL Fresh เป็นต้น

3.4.2  ผึ้ลการดิ์ำาเนินงานดิ์้านสังค์มี
จ�กก�รัดำ�เน้นก�รัต�มกลยุที่ธั์และแผนก�รัดำ�เน้นง�น ผลก�รัดำ�เน้นง�นในปี 2563 บรั้ษััที่ฯ ม่สำ่วนรั่วมในก�รัสำ่งเสำรั้ม

อ�ช่พสำรั้�งรั�ยได้ให้กับผู้ปรัะกอบก�รัขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs) ว้สำ�หก้จชุมชน ผู้ปรัะกอบก�รัรั�ยย่อย เกษัตรักรั 
ในห่วงโซึ่อ่ปุที่�น จ�กโครังก�รักลว้ยหอมที่อง โครังก�รัผกัสำด ผลไม ้ผกัสำลัด และผลไมต้ดัแตง่ รัวมถง่โครังก�รัผลไมต้�มฤดกู�ล
 ALL Fresh จำ�นวน 60,870 รั�ย เป็นมูลค่�ที่ั้งสำ้�น 10,680 ล้�นบ�ที่ โครังก�รัเรั่ยนรัู้ คู่อ�ช่พ เพื�อว้ถ่เกษัตรัที่่�ยั�งยืน ที่่�ดำ�เน้นง�น
โดย บร้ัษัทัี่ ซึ่พ่่แรัม จำ�กดั กเ็ป็นหน่�งในโครังก�รัเพื�อคว�มยั�งยืน โดยให้คว�มรู้ัเรืั�องก�รัปลกูพชืภ�ยใตก้�รัปฏิบ้ต้ัที่�งก�รัเกษัตรั
ที่่�ด่และเหม�ะสำมต�มม�ตรัฐ�นก�รัปฏิ้บัต้ที่�งก�รัเกษัตรัที่่�ด่และเหม�ะสำม (Good Agriculture Practices หรัือ GAP) และรัับซึ่ื้อ
ผลผล้ตในรั�ค�ที่่�เป็นธัรัรัมอ่กด้วย โดยม่ผลผล้ตที่่�ปรัะสำบคว�มสำำ�เรั็จ คือ ก�รัสำ่งเสำรั้มอ�ช่พเพ�ะปลูกกะเพรั� ในขณะเด่ยวกัน
ชุดโครังก�รัก�แฟเพื�อมวลชนและคว�มยั�งยืน เป็นอ่กหน่�งชุดโครังก�รัที่่�ดำ�เน้นง�นโดย บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ รั่เที่ลล้งค์ จำ�กัด ซึ่่�งปรัะกอบ
ด้วยโครังก�รัก�แฟสำร้ั�งอ�ช่พสำำ�หรัับกลุ่มเปรั�ะบ�ง (ภ�ยใต้คว�มรั่วมมือกับหน่วยง�นรั�ชก�รั) รั้�นก�แฟหลังค�แดง และ
โครังก�รั 1 บ�ที่ต่อ 1 แก้ว ซึ่่�งเป็นก�รัให้คว�มรัู้เก่�ยวกับก�รัเพ�ะปลูกและแปรัรัูปเมล็ดก�แฟ สำนับสำนุนเครัื�องมือก�รัปรัะกอบ
อ�ช่พให้กบัปรัะช�ชนในจังหวดัน่�น รัับซึ่ือ้เมล็ดก�แฟดว้ยรั�ค�ที่่�เป็นธัรัรัม รัับพนกัง�นม�จ�กผู้ปว่ยที่่�ได้รัับก�รัรัักษั�ที่�งจต้เวช
และผ่�นเกณฑ์์เบื้องต้นม�ฝึกที่ักษัะและรัับเข้�ที่ำ�ง�นในรั้�นก�แฟมวลชน รัวมถ่งก�รัหักรั�ยได้จ�กก�รัจำ�หน่�ยเครัื�องดื�มก�แฟ
มวลชนทีุ่กแก้วเป็นจำ�นวน 1 บ�ที่ต่อ 1 แก้ว มอบเป็นสำ�ธั�รัณปรัะโยชน์อ่กด้วย สำำ�หรัับแนวที่�งก�รัแบ่งปันโอก�สำแก่สัำงคม 
โครังก�รัเหล่�น่้ม่สำ่วนรั่วมสำรั้�งรั�ยได้แก่เกษัตรักรัและกลุ่มเปรั�ะบ�ง 2,944 รั�ย 

ผลก�รัดำ�เน้นง�นด้�นสำังคมโดยสำรัุป บรั้ษััที่ฯ ได้รั่วมแบ่งปันโอก�สำผ่�นโครังก�รัต่�งๆ ดังน่้
1) แบ่งปันโอก�สำสำ่งเสำร้ัมอ�ช่พ สำรั้�งรั�ยได้ให้แก่เกษัตรักรั ผู้ปรัะกอบก�รัขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs)  

ผู้ปรัะกอบก�รัรั�ยย่อย และกลุ่มเปรั�ะบ�ง รัวม 63,814 รั�ย รัวมมูลค่� 10,742 ล้�นบ�ที่
2) แบ่งปันโอก�สำที่�งก�รัศก่ษั� สำร้ั�งอ�ช่พ สำร้ั�งอน�คต มอบที่นุก�รัศก่ษั� 39,690 รั�ย คด้เป็นมูลค่� 1,412 ล้�นบ�ที่
3) แบ่งปันโอก�สำในก�รัเข้�ถ่งอ�ห�รัและนำ้�ที่่�ปลอดภัย ถูกหลักโภชน�ก�รั 144,802 รั�ย

นอกจ�กน้่ ในปี 2563 บร้ัษัทัี่ฯ ดำ�เน้นก�รัอบรัมคูค้่�เก่�ยวกบัคูมื่อจร้ัยธัรัรัมและแนวที่�งปฏ้ิบต้ัสำำ�หรัับคูค้่� จำ�นวน 487 รั�ย
เพื�อสำรั้�งคว�มเข้�ใจในคว�มยั�งยืนและค�ดหวังของบร้ัษััที่ฯ ที่่�ม่ต่อคู่ค้� ปรัะเม้นผลก�รัดำ�เน้นง�นด้�นคว�มยั�งยืนของคู่ค้�  
ผ่�นก�รัปรัะเม้นตนเองสำำ�หรัับคู่ค้� (Suppliers Self-Assessment Questionnaires: SAQ) จำ�นวน 510 รั�ย และเข้�ตรัวจพื้นที่่�
ปฏิ้บัต้ง�นของคู่ค้�หลักที่่�ม่คว�มสำำ�คัญ 90 รั�ย และคู่ค้�ที่่�ม่คว�มเสำ่�ยงสำูงที่ั้งหมด 47 รั�ย เพื�อเป็นสำ่วนหน่�งในก�รัรั่วมผลักดัน
ก�รัดำ�เน้นง�นเพื�อส้ำ�งแวดลอ้มและสำงัคม และรัว่มเต้บโตไปกบัคูค่�้ธัรุัก้จอย�่งยั�งยืนต่อไป นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ยงัสำรั�้งคว�มผูกพนั
และรัักษั�คว�มสำัมพันธ์ัรัะยะย�วกับคู่ค้�ผ่�นกรัะบวนก�รัแลกเปล่�ยนองค์คว�มรัู้ซึ่่�งกันและกัน ก�รันำ�คว�มรัู้ด้�นนวัตกรัรัมที่�ง 
ก�รัเกษัตรั ถ่�ยที่อดและสืำ�อสำ�รัให้กับคูค้่�ธุัรักจ้ที่่�เป็นเกษัตรักรั ก�รัจัดต้ังที่ม่ส่ำงเสำร้ัมให้คว�มรู้ั จดัอบรัมเพ้�มที่กัษัะ และก�รัพัฒน�
ผล้ตภณัฑ์์รัว่มกนั จดัก�รัปรัะชมุคูค่�้อย่�งต่อเนื�องเพื�อแลกเปล่�ยนคว�มคด้เหน็ จดัที่ำ�แผนก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้ร่ัวมกนั และเป็นโอก�สำ
ในก�รัสำรั้�งคว�มสำัมพันธั์ที่่�ด่กับคู่ค้�อ่กด้วย 
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และเนื�องด้วยสำถ�นก�รัณ์ COVID-19 บร้ัษัทัี่ฯ ได้ม่ส่ำวนร่ัวมช่วยเหลือสัำงคมผ่�นโปรัแกรัม “คนไที่ยไม่ที่้�งกนั” เพ้�มเต้มจ�ก
โครังก�รัที่่�ม่อยู่เด้ม อ�ที่้ โครังก�รัอ้�มคุ้มทุี่กม้ือที่่�เซึ่เว่น ช่วยเหลือค่�ครัองช่พคนไที่ย สำนับสำนุนอุปกรัณ์ที่�งก�รัแพที่ย์ เช่น  
ชุด PPE หน้�ก�กอน�มัย มอบให้แก่บุคล�กรัที่�งก�รัแพที่ย์ โครังก�รัช่วยเหลือ SBP ในก�รัที่ำ�คว�มสำะอ�ดรั้�น และผ่อนผัน 
ค่�ธัรัรัมเน่ยมต่�งๆ ในช่วงที่่�กำ�หนด เป็นต้น

ที่ั้งน่้ ผู้ลงทีุ่นสำ�ม�รัถต้ดต�มข้อมูลโดยละเอ่ยดได้จ�กรั�ยง�นก�รัพัฒน�อย่�งยั�งยืน ปี 2563 ของบรั้ษััที่ฯ 
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การวิเคราะห์และคำาอธิบาย 
ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
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4.1  วิเค์ราะห์การดิ์ำาเนินงานและฐานะการเงิน
ภาพิรวมีการดิ์ำาเนินงานท์ี�ผึ้่านมีา

เศรัษัฐก้จไที่ยค�ดว่�จะต้ดลบถ่งรั้อยละ 6 ในปี 2563 อันเป็นผลม�จ�กก�รัรัะบ�ดของไวรััสำโคโรัน�สำ�ยพันธัุ์ใหม่ 2019 
หรัือ COVID-19 ที่่�สำ่งผลกรัะที่บในวงกว้�งและต่อเนื�องตลอดที่ั้งปี 2563 เป็นผลให้ภ�คธัุรัก้จบรั้ก�รั โดยเฉพ�ะที่่�เก่�ยวเนื�องกับ
ก�รัเด้นที่�งและที่่องเที่่�ยวหยุดชะงัก ก�รัสำ่งออกยังชะลอตัวลงอย่�งต่อเนื�องจ�กปี 2562 จ�กปัญห�สำงครั�มก�รัค้� ขณะที่่�ยังคง
ม่คว�มผันผวนด้�นสำภ�พอ�ก�ศและสำถ�นก�รัณ์นำ้� ปัจจยัต�่งๆ ต�มที่่�กล่�วม�ส่ำงผลตอ่รั�ยได้ที่ัง้ในและนอกภ�คเกษัตรั กรัะที่บ
ต่อก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้และก�รัจ้�งง�น และกำ�ลังซ้ืึ่อของผู้บร้ัโภค ขณะที่่�ครััวเรืัอนยงัคงม่ภ�รัะหน้่ผูกพนัในรัะดับสำงูอก่ด้วย นอกจ�กน้่ 
ก�รัรัะบ�ดของ COVID-19 ยังเรั่งปรัับเปล่�ยนพฤต้กรัรัมของผู้บรั้โภคให้เรั็วข่้นกว่�เด้ม ม่พฤต้กรัรัมก�รัช้อปปิ้งแบบใหม่ภ�ยใต้
ฐ�นวถ้ช่ว่ต้ใหม ่(New Normal) เรัง่ใหแ้พลตฟอรัม์ออนไลนก์ล�ยม�เป็นชอ่งที่�งก�รัข�ยที่่�ตอบโจที่ยค์ว�มตอ้งก�รัของผูบ้รัโ้ภค
ได้ม�กข้่น ที่ัง้น้่ ค�ดว่�ธุัรักจ้ค้�ปล่กไที่ยในภ�พรัวมปี 2563 จะหดตัวปรัะม�ณร้ัอยละ 6 มลูค่�รัวมอยู่ที่่�ปรัะม�ณ 3.3 ล้�นล้�นบ�ที่ 
ขณะที่่�ค้�ปล่กในรูัปแบบอ่คอมเม้รั์ซึ่ค�ดว่�จะขย�ยตัวปรัะม�ณรั้อยละ 37.5 โดยม่สัำดสำ่วนต่อค้�ปล่กภ�พรัวมที่่�ปรัะม�ณ 
รั้อยละ 6 (ศูนย์ว้จัยกสำ้กรัไที่ย และยูโรัมอน้เตอรั์)

ในปี 2563 ฐ�นะก�รัเงน้และผลก�รัดำ�เน้นง�นต�มงบก�รัเงน้รัวมของบร้ัษัทัี่ฯ และบร้ัษัทัี่ย่อยม�จ�กธัรุักจ้หลกั คือ (1) ธัรุักจ้
รั้�นค้�สำะดวกซึ่ื้อในปรัะเที่ศไที่ย และ (2) ธัุรัก้จอื�นๆ ในปรัะเที่ศไที่ย เช่น ธัุรัก้จผล้ตและจำ�หน่�ยอ�ห�รัสำำ�เรั็จรัูป ธัุรัก้จตัวแที่น
รัับชำ�รัะค�่ส้ำนค�้และบร้ัก�รั และธัรุักจ้จำ�หน�่ยและซึ่อ่มแซึ่มอปุกรัณ์ค�้ปล่ก และ (3) ธัรุักจ้ศูนยจ์ำ�หน�่ยส้ำนค�้รัะบบสำม�ช้กแบบ
ชำ�รัะเง้นสำดและบรั้ก�รัตนเอง โดยม่รั�ยได้รัวมและกำ�ไรัสำุที่ธั้เป็นจำ�นวน 546,590 ล้�นบ�ที่ และ 16,102 ล้�นบ�ที่ ต�มลำ�ดับ 
ลดลง รั้อยละ 4.3 และร้ัอยละ 27.9 จ�กปีที่่�ผ่�นม� อันเป็นผลกรัะที่บเช้งลบจ�กปัจจัยที่�งเศรัษัฐก้จ และจ�กก�รัรัะบ�ดของ 
COVID-19 ต�มที่่�กล่�วม�ข้�งต้น (ผลกรัะที่บจ�กก�รัแพรั่รัะบ�ดของ COVID-19 ม่ก�รัเปิดเผยข้อมูลเพ้�มเต้มในหม�ยเหตุ
ปรัะกอบงบก�รัเง้นข้อ 5)

ด้�นก�รัเต้บโตของเครืัอข่�ยร้ั�นสำ�ข� 7-Eleven บร้ัษััที่ฯ บรัรัลุแผนขย�ยสำ�ข�ที่่�ต้ังเป้�ก�รัเปิดสำ�ข�ใหม่เพ้�มข้่นปีละ
ปรัะม�ณ 700 สำ�ข� เพื�อมุ่งสำู่เป้�หม�ย 13,000 สำ�ข� ภ�ยในปี 2564 และมุ่งเน้นกลยุที่ธั์ก�รัเป็นรั้�นอ้�มสำะดวกของคนไที่ย  
โดยให้คว�มสำำ�คัญกับอ�ห�รัพรั้อมที่�นที่่�สำด สำะอ�ด ปลอดภัย และก�รัพัฒน�ส้ำนค้�ใหม่ร่ัวมกับคู่ค้� เพื�อนำ�เสำนอส้ำนค้�ใหม่ที่่�
หล�กหล�ย ม่จำ�หน่�ยเฉพ�ะที่่�ร้ั�น 7-Eleven โดย ณ สำ้�นปี 2563 บร้ัษัทัี่ฯ ม่ร้ั�น 7-Eleven ที่ั�วปรัะเที่ศรัวม 12,432 สำ�ข� เพ้�มข้่น 
720 สำ�ข�จ�กปีก่อน

การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ต้ังแต่วันที่่� 1 มกรั�คม 2563 กลุ่มบร้ัษััที่ ได้ถือปฏิ้บัต้ต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ยง�นที่�งก�รัเง้นกลุ่มเครืั�องมือที่�งก�รัเง้น  

ซึ่่�งปรัะกอบดว้ยม�ตรัฐ�นก�รัรั�ยง�นที่�งก�รัเงน้ฉบบัที่่� 9 เรืั�อง เครืั�องมอืที่�งก�รัเงน้ (TFRS 9) รัวมถง่ม�ตรัฐ�นและก�รัต่คว�ม
ต�มม�ตรัฐ�นที่่�เก่�ยวข้อง และม�ตรัฐ�นก�รัรั�ยง�นที่�งก�รัเงน้ฉบับที่่� 16 เรืั�อง สำญัญ�เช่� (TFRS 16) เป็นคร้ัังแรัก ซึ่่�งได้เปิดเผย
ผลกรัะที่บจ�กก�รัเปล่�ยนแปลงนโยบ�ยก�รับัญช่ไว้ในหม�ยเหตุปรัะกอบงบก�รัเง้นข้อ 3
 
ภาพรวมผลการดำาเนินงานสำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที�	31	ธุันวาคม	2563
เปรียบเทียบกับผลการดำาเนินงานสำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที�	31	ธุันวาคม	2562
รายไดิ์้รวมี

ในรัอบปี 2563 ที่่�ผ่�นม� บรั้ษััที่ฯ ม่รั�ยได้รัวม 546,590 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กปี 2562 ค้ดเป็นรั้อยละ 4.3 
รั�ยได้จ�กก�รัข�ยส้ำนค้�และบร้ัก�รั – ม่จำ�นวน 525,884 ล้�นบ�ที่ ลดลงรั้อยละ 4.5 โดยธัุรัก้จรั้�นสำะดวกซึ่ื้อได้รัับ 

ผลกรัะที่บอย่�งม่นยัสำำ�คญั จ�กปัจจยัลบที่�งเศรัษัฐกจ้ และกำ�ลังซ้ืึ่อของผู้บร้ัโภคที่่�ลดลง รัวมถ่งผลกรัะที่บจ�กม�ตรัก�รัก�รัควบคมุ

4. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
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ก�รัแพรั่รัะบ�ดของ COVID-19 ที่ำ�ให้จำ�นวนลูกค้�ที่่�เข้�ม�จับจ่�ยใช้สำอยที่่�ลดน้อยลง ในขณะที่่�ธัุรัก้จศูนย์จำ�หน่�ยส้ำนค้�รัะบบ
สำม�ช้กแบบชำ�รัะเง้นสำดและบรั้ก�รัตนเอง (ธัุรัก้จแม็คโครั) ยังสำ�ม�รัถรัักษั�อัตรั�ก�รัเต้บโตของรั�ยได้จ�กก�รัข�ยและบรั้ก�รั
ไว้ได้ในรัะดับหน่�ง จ�กก�รัเต้บโตของธัุรัก้จแม็คโครัปรัะเที่ศไที่ย และสำ�ข�ในปรัะเที่ศอ้นเด่ยและกัมพูช�

อื�นๆ – ปรัะกอบด้วย ดอกเบ่้ยรัับ กำ�ไรัจ�กอัตรั�แลกเปล่�ยน และรั�ยได้อื�น รัวม 20,706 ล้�นบ�ที่ เพ้�มข่้นรั้อยละ 2.5 
โดยม่สำ�เหตหุลกัจ�กก�รัเพ้�มข้่นของรั�ยได้ค่�ส่ำงเสำร้ัมก�รัข�ยจ�กธุัรักจ้ร้ั�นสำะดวกซ้ืึ่อและธุัรักจ้แม็คโครั ที่ัง้น้่ บร้ัษัทัี่ฯ ม่กำ�ไรัจ�ก
อัตรั�แลกเปล่�ยนสำุที่ธั้ เพ้�มข่้น 122 ล้�นบ�ที่จ�กปีก่อน อันเก้ดจ�กผลต่�งของอัตรั�แลกเปล่�ยนสำุที่ธั้ ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 
ของสำ้นที่รััพย์และหน่้สำ้นที่่�เป็นสำกุลเง้นต่�งปรัะเที่ศ

รั�ยได้รัวมก่อนหักรั�ยก�รัรัะหว่�งกัน แบ่งสัำดสำ่วนต�ม 3 ธัุรัก้จหลัก ม่ดังน้่ (กลุ่ม 1) รั�ยได้จ�กธัุรัก้จร้ั�นสำะดวกซึ่ื้อ 
ม่สำดัส่ำวนร้ัอยละ 55 (กลุ่ม 2) รั�ยได้จ�กธุัรักจ้ค้�ส่ำงแบบชำ�รัะเงน้สำดและบร้ัก�รัตนเองม่สัำดส่ำวนร้ัอยละ 37 และ (กลุ่ม 3) รั�ยได้
จ�กธัุรัก้จอื�นๆ ในปรัะเที่ศไที่ยม่สำัดสำ่วนรั้อยละ 8 ที่ั้งน่้ สำัดสำ่วนรั�ยได้ของ (กลุ่ม 2) และ (กลุ่ม 3) เพ้�มสำูงข่้นจ�กปีก่อน เนื�องจ�ก
ม่รั�ยได้ที่่�สำูงข่้นในขณะที่่� (กลุ่ม 1) ม่รั�ยได้ลดลงเมื�อเปรั่ยบเที่่ยบกับปีก่อน 

กำาไรขั้นต้น
ในปี 2563 บร้ัษัทัี่ฯ ม่กำ�ไรัข้ันต้นจ�กก�รัข�ยและบร้ัก�รัเท่ี่�กับ 115,004 ล้�นบ�ที่ ลดลงร้ัอยละ 7.9 จ�กปีก่อน สำ�เหตหุลกั

ม�จ�กก�รัลดลงของรั�ยได้จ�กก�รัข�ยของธัุรัก้จรั้�นสำะดวกซึ่ื้อ โดยเฉพ�ะส้ำนค้�กลุ่มที่่�ม่อัตรั�กำ�ไรัข้ันต้นสำูง ในขณะที่่�ธัุรัก้จ
แม็คโครัยังสำ�ม�รัถรัักษั�ก�รัเต้บโตของกำ�ไรัข้ันต้นได้ และจ�กก�รัลดลงของกำ�ไรัข้ันต้นของธัุรัก้จรั้�นสำะดวกซึ่ื้อ ที่ำ�ให้อัตรั�
กำ�ไรัขั้นต้นในงบก�รัเง้นรัวมของบรั้ษััที่ฯ ลดลงเป็นรั้อยละ 21.9 จ�กรั้อยละ 22.7 ในปี 2562 

ต้นท์ุนในการจีัดิ์จีำาหน่ายและค์่าใช้จี่ายในการบริหาร
ในปี 2563 บรั้ษััที่ฯ ม่ต้นทีุ่นในก�รัจัดจำ�หน่�ยและค่�ใช้จ่�ยในก�รับรั้ห�รัเที่่�กับ 107,858 ล้�นบ�ที่ ลดลงรั้อยละ 3.3 

จ�กปีก่อน ซึ่่�งม่สำ�เหตุหลักดังน่้ 
ต้นทีุ่นในก�รัจัดจำ�หน่�ย - ม่จำ�นวน 91,136 ล้�นบ�ที่ ลดลงรั้อยละ 2.4 จ�กปีก่อน ก�รับรั้ห�รัง�นภ�ยใต้สำถ�นก�รัณ์ที่่�

เศรัษัฐก้จหดตัว รั�ยได้จ�กก�รัข�ยไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่่�ต้ังไว้ รัวมถ่งก�รัมุ่งมั�นในก�รัขย�ยสำ�ข�ไปยังพ้ืนที่่�ศักยภ�พ 
เพื�อให้บรัรัลุเป้�หม�ยรัะยะย�ว บร้ัษัทัี่ฯ จง่ดำ�เน้นก�รัควบคุมก�รัใช้จ่�ยอย่�งรััดกุมและให้เป็นไปด้วยคว�มม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ ปรัะเภที่
ของค่�ใช้จ่�ยที่่�ปรัับตัวลดลงหลักๆ ปรัะกอบด้วย ค่�ใช้จ่�ยผลปรัะโยชน์ตอบแที่นพนักง�น ค่�บร้ัห�รัง�นร้ั�นสำะดวกซึ่ื้อ และ 
ค�่วสัำดสุำ้�นเปลอืงต�่งๆ อย่�งไรักต็�ม ดว้ยก�รัถอืปฏิบ้ต้ัต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ยง�นที่�งก�รัเงน้ฉบบัที่่� 16 เรืั�อง สำญัญ�เช�่ (TFRS 
16) ณ วันที่่� 1 มกรั�คม 2563 บร้ัษััที่ฯ รัับรู้ัส้ำนที่รััพย์ส้ำที่ธั้ก�รัใช้และหน้่ส้ำนต�มสำัญญ�เช่� สำ่งผลให้ลักษัณะของค่�ใช้จ่�ย 
ที่่�เก่�ยวข้องกับสำัญญ�เช่�เปล่�ยนแปลงไป โดยบรั้ษััที่ฯ รัับรัู้เป็นค่�เสำื�อมรั�ค�และดอกเบ่้ยจ่�ย จ�กเด้มเป็นค่�เช่�จ่�ย

ค่�ใช้จ่�ยในก�รับรั้ห�รั – ม่จำ�นวน 16,723 ล้�นบ�ที่ ลดลงรั้อยละ 8.0 จ�กปีก่อน ปรัะเภที่ของค่�ใช้จ่�ยที่่�ปรัับตัวลดลง
หลักๆ ปรัะกอบด้วย ค่�ใช้จ่�ยผลปรัะโยชน์ตอบแที่น รัวมถ่งก�รัที่่�ให้หยุดพักชั�วครั�วของโครังก�รัสำะสำมหุ้นสำำ�หรัับพนักง�น 
(Employee Joint Investment Program – EJIP) เพื�อบรัรัเที่�ผลกรัะที่บและคว�มเดือดรั้อนของพนักง�นและครัอบครััวจ�ก
สำถ�นก�รัณ์ก�รัแพรั่รัะบ�ดของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคโรัน� 2019 (COVID-19) 

กำาไรก่อนค์่าใช้จี่ายภาษีเงินไดิ์้และกำาไรสุท์ธิ์ิ
ในปี 2563 บรั้ษััที่ฯ ม่กำ�ไรัก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษั่เง้นได้จำ�นวน 19,262 ล้�นบ�ที่ ลดลงรั้อยละ 28.0 จ�กปีก่อน และม่กำ�ไรั

สำุที่ธั้เที่่�กับ 16,102 ล้�นบ�ที่ ลดลงรั้อยละ 27.9 จ�กปีก่อน เนื�องจ�กก�รัดำ�เน้นง�นได้รัับผลกรัะที่บจ�กปัจจัยที่�งเศรัษัฐก้จ 
อันเนื�องม�จ�กสำถ�นก�รัณ์ก�รัแพรั่รัะบ�ดของ COVID-19 ต�มที่่�กล่�วม�ข้�งต้น รัวมถ่งก�รัม่ต้นทีุ่นที่�งก�รัเง้นที่่�เพ้�มข้่น 
อันเนื�องม�จ�กก�รัถือปฏิ้บัต้ต�ม TFRS16 ที่ั้งน่้ กำ�ไรัต่อหุ้นต�มงบก�รัเง้นรัวมในปี 2563 เที่่�กับ 1.68 บ�ที่ 
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กำ�ไรัก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษั่เง้นได้ก่อนหักรั�ยก�รัรัะหว่�งกัน แบ่งสำัดสำ่วนต�ม 3 ธัุรัก้จหลัก ได้ดังน่้ (กลุ่ม 1) กำ�ไรัจ�กธัุรัก้จ
รั้�นสำะดวกซึ่ื้อม่สำัดสำ่วนรั้อยละ 54 (กลุ่ม 2) กำ�ไรัจ�กธัุรัก้จค้�สำ่งแบบชำ�รัะเง้นสำดและบรั้ก�รัตนเองม่สำัดสำ่วนรั้อยละ 29 และ  
(กลุ่ม 3) กำ�ไรัจ�กธัุรัก้จอื�นๆ ในปรัะเที่ศไที่ยม่สำัดสำ่วนรั้อยละ 17 ที่ั้งน่้ สำัดสำ่วนกำ�ไรัของ (กลุ่ม 2) และ (กลุ่ม 3) เพ้�มสำูงข่้น 
จ�กปีก่อน เนื�องจ�กม่ก�รัเต้บโตของกำ�ไรัที่่�สูำงข้่น เมื�อเปร่ัยบเที่ย่บกบั (กลุ่ม 1) ที่่�ม่กำ�ไรัปรัับตวัลดลงเมื�อเปร่ัยบเที่ย่บกบัปีก่อน 
เนื�องจ�กธัุรัก้จรั้�นสำะดวกซึ่ื้อได้รัับผลกรัะที่บอย่�งม่นัยสำำ�คัญจ�กปัจจัยลบที่�งเศรัษัฐก้จ

ผลการดำาเนินงานจำาแนกต่ามกลุ�มธุุรกิจ
กลุ่มีธิ์ุรกิจีร้านสะดิ์วกซ่ื้อ

บร้ัษัทัี่ฯ มุ่งเน้นก�รัสำร้ั�งเครืัอข่�ยร้ั�นสำ�ข�ในที่ำ�เลที่่�ด่ เพื�ออำ�นวยคว�มสำะดวกและเข้�ถง่คว�มต้องก�รัของลูกค้�ในทุี่กชมุชน 
ที่ั้งในเขตกรัุงเที่พฯ ปรั้มณฑ์ล และต่�งจังหวัด ในรัูปแบบของรั้�นบรั้ษััที่ฯ รั้�น Store Business Partner (SBP) และรั้�นค้�ที่่� 
ได้รัับส้ำที่ธัช่้วงอ�ณ�เขต รัวมถง่ก�รัพัฒน�ร้ั�นในสำถ�น่บร้ัก�รันำ�้มันและร้ั�นที่่�ต้ังเป็นเอกเที่ศ (Standalone) โดยต้ังเป้�หม�ยที่่�จะ
ขย�ยสำ�ข�จำ�นวน 700 สำ�ข�ต่อปี โดยในรัะหว่�งปี 2563 ธัรุัก้จร้ั�นค้�สำะดวกซ้ืึ่อได้ม่ก�รัขย�ยสำ�ข� 7-Eleven ที่ัง้ร้ั�นบร้ัษัทัี่ฯ 
รั้�น SBP และรั้�นค้�ที่่�ได้รัับสำ้ที่ธั้ช่วงอ�ณ�เขต รัวมที่ั้งสำ้�น 720 สำ�ข� ต�มเป้�หม�ย ดังนั้น ณ สำ้�นปี 2563 บรั้ษััที่ฯ ม่จำ�นวน 
ร้ั�นสำ�ข�ที่ั�วปรัะเที่ศรัวมที่ัง้ส้ำ�น 12,432 สำ�ข� แบ่งเป็นร้ั�นบร้ัษัทัี่ฯ 5,685 สำ�ข� (คด้เป็นร้ัอยละ 46) เพ้�มข้่น 470 สำ�ข� ร้ั�น SBP 
5,919 สำ�ข� (ค้ดเป็นร้ัอยละ 47) เพ้�มข้่น 232 สำ�ข� และร้ั�นค้�ที่่�ได้รัับส้ำที่ธั้ช่วงอ�ณ�เขต 828 สำ�ข� (ค้ดเป็นร้ัอยละ 7)  
เพ้�มข่้น 18 สำ�ข�

ในด้�นของผล้ตภัณฑ์์และก�รับร้ัก�รั บร้ัษััที่ฯ ยังคงมุ่งพัฒน�ไปสู่ำก�รัเป็นร้ั�นอ้�มสำะดวกเต็มรูัปแบบ บร้ัษััที่ฯ ม่ก�รัพัฒน�ส้ำนค้�
กลุ่มอ�ห�รัและเครัื�องดื�ม และเพ้�มเมนูส้ำนค้�ใหม่อย่�งต่อเนื�อง ซึ่่�งได้รัับคว�มน้ยมเป็นอย่�งด่จ�กลูกค้�ที่่�ต้องก�รัคว�มสำะดวก
และรัวดเรั็วในก�รัดำ�เน้นช่ว้ตปรัะจำ�วัน ซึ่่�งในปี 2563 สำัดสำ่วนของรั�ยได้จ�กก�รัข�ย รั้อยละ 71.4 ม�จ�กสำ้นค้�กลุ่มอ�ห�รัและ
เครืั�องดื�ม และร้ัอยละ 28.6 ม�จ�กส้ำนค้�อุปโภคไม่รัวมบัตรัโที่รัศัพท์ี่ ท้ัี่งน้่ สัำดส่ำวนรั�ยได้จ�กท้ัี่ง 2 กลุ่ม ม่สัำดส่ำวนใกล้เค่ยงกับปีก่อน 

ในปี 2563 ธัรุักจ้ร้ั�นสำะดวกซ้ืึ่อม่รั�ยได้จ�กก�รัข�ยส้ำนค้�และก�รัให้บร้ัก�รัรัวม 300,705 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กปีก่อน 33,356 
ล้�นบ�ที่ หรัือค้ดเป็นรั้อยละ 10.0 ในขณะที่่�ยอดข�ยเฉล่�ยของรั้�นเด้มในปี 2563 ลดลงจ�กปีก่อน ในอัตรั�รั้อยละ 14.5 โดย 
ม่ยอดข�ยเฉล่�ยต่อรั้�นต่อวัน เที่่�กับ 70,749 บ�ที่ ม่ยอดซึ่ื้อต่อบ้ลโดยปรัะม�ณเที่่�กับ 75 บ�ที่ ในขณะที่่�จำ�นวนลูกค้�ต่อสำ�ข�
ต่อวันเฉล่�ย 949 คน อย่�งไรัก็ต�มด้วยผลกรัะที่บจ�กสำถ�นก�รัณ์ก�รัแพร่ัรัะบ�ด COVID-19 สำ่งผลให้พฤต้กรัรัมผู้บร้ัโภค
เปล่�ยนแปลงไป ในปี 2563 ธัุรัก้จรั�้นสำะดวกซึ่ื้อ ไดป้รับัเปล่�ยนแผนกลยทุี่ธั์เพื�อใหส้ำอดรับักับบรั้บที่สำถ�นก�รัณท์ี่่�เปล่�ยนไปอย�่ง
รัวดเรัว็ เพื�อรัักษั�ฐ�นลกูค้�เด้มและขย�ยฐ�นลกูค้�ไปยังกลุ่มใหม่ๆ  โดยเพ้�มรัปูแบบของช่องที่�งก�รัเข�้ถง่ส้ำนค�้และบร้ัก�รัด้วย
คว�มสำะดวก ในก�รัซึ่ื้อผ่�นที่ั้งรัูปแบบร้ั�นสำ�ข� ตู้จำ�หน่�ยส้ำนค้�อัตโนมัต้ (Vending Machine) รัวมไปถ่งแพลตฟอร์ัมบน 
ช่องที่�งออนไลน์ ได้แก่ ALL Online ผ่�น 7-Eleven.TH Application ShopAt24 พรั้อมที่ั้งเพ้�มที่�งเลือกให้บร้ัก�รัสัำ�ง 
และส่ำงส้ำนค้�ต�มคว�มต้องก�รั (On-demand Delivery) ผ่�นที่�งไลน์ หรืัอที่�งแอปพล้เคชนั 7-delivery พร้ัอมบร้ัก�รัถง่ปล�ยที่�ง
ต�มที่่�ลูกค้�เลือกหรัือรัับส้ำนค้�ที่่�ร้ั�นสำ�ข� ซึ่่�งกลยุที่ธั์ดังกล่�วสำ�ม�รัถสำร้ั�งรั�ยได้จ�กก�รัข�ยส้ำนค้�ได้อยู่ในรัะดับที่่�น่�พอใจ  
แต่ยังไม่เพ่ยงพอที่่�จะชดเชยรั�ยได้ลดลงจ�กผลกรัะที่บจ�กสำถ�นก�รัณ์ก�รัแพรั่รัะบ�ด COVID-19

ธัุรัก้จรั้�นสำะดวกซึ่ื้อม่กำ�ไรัขั้นต้นจำ�นวน 83,724 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กปีก่อน 10,103 ล้�นบ�ที่ หรัือค้ดเป็นรั้อยละ 10.8 
โดยม่สัำดส่ำวนกำ�ไรัข้ันต้นในปี 2563 เท่ี่�กับร้ัอยละ 27.8 ลดลงจ�กปี 2562 ที่่�ม่สัำดส่ำวนร้ัอยละ 28.1 โดยม่สำ�เหตหุลกัม�จ�กรั�ยได้
จ�กก�รัข�ยส้ำนค้�และบร้ัก�รัไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่่�ว�งไว้ ที่ำ�ให้ก�รัปรัะหยัดต่อขน�ดที่่�ศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้�ลดลง รัวมถ่ง 
สำัดสำ่วนของรั�ยได้จ�กก�รัข�ยสำ้นค้�ที่่�ม่อัตรั�กำ�ไรัขั้นต้นสำูงลดลง 

นอกจ�กน่้ ธัุรัก้จรั้�นสำะดวกซึ่ื้อยังม่รั�ยได้อื�นอ่กจำ�นวน 20,572 ล้�นบ�ที่ เพ้�มข่้นจ�กปีก่อน 652 ล้�นบ�ที่ หรัือเพ้�มข่้น
ร้ัอยละ 3.3 โดยม่สำ�เหตหุลกัจ�กก�รัเพ้�มข้่นของรั�ยได้ค่�ส่ำงเสำร้ัมก�รัข�ย ซึ่่�งเก้ดจ�กก�รัจัดรั�ยก�รัส่ำงเสำร้ัมก�รัข�ยร่ัวมกับคูค้่�
เพื�อกรัะตุ้นยอดข�ยภ�ยใต้ปัจจยัที่�งเศรัษัฐกจ้ที่่�ไม่เอ้ืออำ�นวย และกำ�ลังซ้ืึ่อของผู้บร้ัโภคที่่�ถดถอย อ�ที่ ้ รั�ยก�รัส้ำที่ธัแ้ลกซ้ืึ่อส้ำนค้� 
รั�ยก�รัสำะสำมคะแนนแลกของที่่�รัะล่ก เป็นต้น 
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ในส่ำวนของต้นทุี่นในก�รัจัดจำ�หน่�ยและค่�ใช้จ่�ยในก�รับร้ัห�รัม่จำ�นวน 89,134 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กปีก่อน 3,343 ล้�นบ�ที่ 
หรัือลดลงรั้อยละ 3.6 บรั้ษััที่ฯ ม่คว�มพย�ย�มในก�รัควบคุมค่�ใช้จ่�ยอย่�งรััดกุม และให้ม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พสำูงสำุด ถ่งแม้ว่�ในปีน่้ 
บร้ัษััที่ฯ ยังคงขย�ยสำ�ข�ร้ั�น 7-Eleven ถ่ง 720 สำ�ข� และม่ก�รัเพ้�มช่องที่�งก�รัเข้�ถ่งส้ำนค้�และบร้ัก�รัสำำ�หรัับลูกค้� ที่ั้งน้่ 
ปรัะเภที่ค่�ใช้จ่�ยที่่�ปรัับลดลงหลักๆ ได้แก่ ค่�ใช้จ่�ยผลปรัะโยชน์ตอบแที่นพนักง�น และค่�บรั้ห�รัง�นรั้�นสำะดวกซึ่ื้อ อย่�งไรั
กต็�ม งบก�รัเงน้เฉพ�ะกจ้ก�รัม่ก�รัรัับรู้ัเป็นค่�เสืำ�อมรั�ค�และดอกเบ่ย้จ่�ยเพ้�มข้่น จ�กเด้มรัับรู้ัเป็นค่�เช่�จ่�ย อนัเป็นผลจ�กก�รั 
ถือปฏิ้บัต้ต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ยง�นที่�งก�รัเง้นฉบับที่่� 16 เรัื�อง สำัญญ�เช่� (TFRS 16) 

ด้วยเหตดุงักล่�ว กลุ่มธุัรักจ้ร้ั�นสำะดวกซ้ืึ่อม่กำ�ไรัจ�กก�รัดำ�เน้นง�นเท่ี่�กับ 22,415 ล้�นบ�ที่ ลดลงร้ัอยละ 20.9 จ�กปีก่อน 
และม่กำ�ไรัสำุที่ธั้เที่่�กับ 14,298 ล้�นบ�ที่ ลดลงรั้อยละ 29.1 จ�กปีก่อน 

กลุ่มีธิ์ุรกิจีอื�น
กลุ่มธุัรักจ้อื�นปรัะกอบด้วยธัรุักจ้ตัวแที่นรัับชำ�รัะค่�ส้ำนค�้และบร้ัก�รั รัวมถง่ตัวแที่นรัับฝ่�กและถอนเงน้แที่นธัน�ค�รั ธัรุักจ้

ผล้ตและจำ�หน่�ยอ�ห�รัสำำ�เรั็จรูัป ธัุรัก้จจำ�หน่�ยและบร้ัก�รัอุปกรัณ์ค้�ปล่ก และธัุรัก้จอื�นๆ ซึ่่�งส่ำวนใหญ่ให้บร้ัก�รัสำนับสำนุน 
ร้ั�น 7-Eleven เป็นหลกั โดยบร้ัษัทัี่ฯ ไม่หยดุน้�งที่่�จะคด้ค้นนวัตกรัรัมใหม่ๆ ให้สำอดคล้องกับคว�มต้องก�รัของผู้บร้ัโภคม�กย้�งข้่น  
ที่ั้งในด้�นของส้ำนค้�และบร้ัก�รัที่่�นำ�เสำนอให้กับลูกค้�ภ�ยในรั้�น 7-Eleven รัวมถ่งก�รัพัฒน�ช่องที่�งและรัูปแบบก�รัจำ�หน่�ย
สำ้นค้�ใหม่ๆ อ�ที่้ อ่คอมเม้รั์ซึ่ ซึ่่�งช่วยให้ลูกค้�ม่คว�มสำะดวกสำบ�ยม�กข่้น และสำรั้�งก�รัเต้บโตของรั�ยได้ในอน�คต 

ในปี 2563 กลุ่มธัุรัก้จอื�นม่กำ�ไรัก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษั่เง้นได้เที่่�กับ 4,543 ล้�นบ�ที่ เพ้�มข้่นรั้อยละ 9.4 จ�กปีก่อน  
สำ�เหตุหลักจ�กรั�ยได้ที่่�เพ้�มข่้นและม่ก�รับรั้ห�รัค่�ใช้จ่�ยได้อย่�งเหม�ะสำม ที่ำ�ให้ม่คว�มสำ�ม�รัถในก�รัที่ำ�กำ�ไรัที่่�ด่ข่้น

กลุ่มีธิ์ุรกิจีศัูนย์จีำาหน่ายสินค์้าแบบชำาระเงินสดิ์และบริการตนเอง
ในปี 2563 กลุ่มธุัรักจ้ศูนย์จำ�หน�่ยส้ำนค�้แบบชำ�รัะเงน้สำดและบร้ัก�รัตนเอง ม่กำ�ไรัก่อนค�่ใช้จ�่ยภ�ษัเ่งน้ได้กอ่นหกัรั�ยก�รั

รัะหว่�งกัน เที่่�กับ 8,051 ล้�นบ�ที่ เพ้�มข้่นรั้อยละ 7.3 จ�กปีก่อน โดยม่สำ�เหตุหลักจ�กรั�ยได้จ�กก�รัข�ยที่่�เพ้�มข้่นและ 
ก�รัควบคุมค่�ใช้จ่�ยได้ด่ (ที่ั้งน้่ นักลงทุี่นสำ�ม�รัถศ่กษั�รั�ยละเอ่ยดเพ้�มเต้มได้ที่่�ก�รัว้เครั�ะห์และคำ�อธั้บ�ยของฝ่่�ยจัดก�รั
สำำ�หรัับผลก�รัดำ�เน้นง�น (MD&A) ปรัะจำ�ปี 2563 ของ บมจ.สำย�มแม็คโครั)

รายการท์ี�ไมี่ไดิ์้เกิดิ์ข้้นประจีำาและรายไดิ์้อื�น
ในปี 2563 บรั้ษััที่ฯ ม่รั�ยได้อื�นรัวมที่ั้งสำ้�น 20,323 ล้�นบ�ที่ เพ้�มข่้นจ�ก 512 ล้�นบ�ที่จ�กปีก่อน หรัือเพ้�มข่้นรั้อยละ 2.6 

ต�มก�รัขย�ยธุัรักจ้ โดยแบ่งเป็นรั�ยได้ค่�ส่ำงเสำร้ัมก�รัข�ย 12,674 ล้�นบ�ที่ เพ้�มข้่นร้ัอยละ 9.2 และรั�ยได้ค่�ส้ำที่ธัแ้ละรั�ยได้อื�น
ที่่�เก่�ยวข้องจ�กก�รัให้ 2,284 ล้�นบ�ที่ ลดลงร้ัอยละ 2.6 ในขณะที่่�รั�ยได้อื�นๆ อ�ที่้ รั�ยได้ค่�บร้ัก�รัต้ดต้ังตู้เบ้กถอนเง้นสำด 
และตู้เต้มเง้นค่�โที่รัศัพที่์อัตโนมัต้ เป็นต้น ม่จำ�นวน 5,365 ล้�นบ�ที่ ลดลงรั้อยละ 8.4 จ�กปีก่อน

การวิเคราะหุ้์ฐานะการเงินของบริษัทฯ	สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที�	31	ธุันวาคม	2563
สินท์รัพิย์รวมี

ณ วนัที่่� 31 ธันัว�คม 2563 บร้ัษัทัี่ฯ และบร้ัษัทัี่ย่อยม่ส้ำนที่รััพย์รัวม 523,354 ล้�นบ�ที่ เพ้�มข้่น 147,737 ล้�นบ�ที่ คด้เป็น
รั้อยละ 39.3 จ�กช่วงเด่ยวกันของปีก่อน โดยม่สำ�เหตุหลักจ�กก�รัเพ้�มข่้นของเง้นลงทีุ่นในบรั้ษััที่รั่วม ที่รััพย์สำ้นสำ้ที่ธั้ก�รัใช้ และ
เง้นสำดและรั�ยก�รัเที่่ยบเที่่�จำ�นวน 85,552 ล้�นบ�ที่ 52,899 ล้�นบ�ที่ และ 10,729 ล้�นบ�ที่ ต�มลำ�ดับ ที่ั้งน่้ สำ้นที่รััพย์ที่่�ม่
ก�รัเปล่�ยนแปลงอย่�งม่นัยสำำ�คัญ ดังน่้ 

เงน้สำดและรั�ยก�รัเที่ย่บเท่ี่�เงน้สำด จำ�นวน 40,589 ล้�นบ�ที่ คด้เป็นร้ัอยละ 7.8 ของส้ำนที่รััพย์รัวม เพ้�มข้่น 10,729 ล้�นบ�ที่ 
หรัือรั้อยละ 35.9 สำ�เหตุจ�กก�รัออกหุ้นกู้ ในปล�ยไตรัม�สำที่่� 3 เพื�อชำ�รัะคืนหุ้นกู้ที่่�ครับกำ�หนดอ�ยุในอ่ก 12 เดือนข้�งหน้� 
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ลูกหน่้ก�รัค้� จำ�นวน 1,650 ล้�นบ�ที่ ค้ดเป็นรั้อยละ 0.3 ของสำ้นที่รััพย์รัวม ลดลง 68 ล้�นบ�ที่จ�กปีก่อน หรัือค้ดเป็น
รั้อยละ 3.9 ที่ั้งน่้ จ�กลูกหน่้ก�รัค้�เก้ดจ�กกลุ่มบรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั จำ�กัด (มห�ชน) เป็นสำ่วนใหญ่ ที่ั้งน่้ ด้วยธัุรัก้จหลักของ 
บรั้ษััที่ฯ เป็นก�รัซึ่ื้อข�ยด้วยเง้นสำดเป็นสำ่วนใหญ่ ดังนั้น รัะยะเวล�เก็บหน่้เฉล่�ยเที่่�กับ 1.15 วัน

ลูกหน่้หมุนเว่ยนอื�น จำ�นวน 7,178 ล้�นบ�ที่ ค้ดเป็นรั้อยละ 1.4 ของสำ้นที่รััพย์รัวม ลดลง 551 ล้�นบ�ที่จ�กปีก่อน หรัือ
รั้อยละ 7.1 โดยลดลงต�มรั�ยได้จ�กก�รัข�ยส้ำนค้� ที่ั้งน้่ ลูกหน้่ส่ำวนใหญ่เป็นคู่ค้�ซึ่่�งเป็นรั�ยได้ค้�งรัับจ�กรั�ยก�รัส่ำงเสำร้ัม 
ก�รัข�ยรั่วมกัน รั�ยได้ค่�สำ้ที่ธั้หรัือค่�บรั้ก�รั รัวมถ่งค่�ใช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้� 

ที่ั้งน้่ เมื�อพ้จ�รัณ�คุณภ�พของลูกหน้่ พบว่�รั้อยละ 98 ของลูกหน้่ก�รัค้�และลูกหน้่หมุนเว่ยนอื�นเป็นลูกหน้่ม่รัะยะเวล� 
ก�รัชำ�รัะหน่้น้อยกว่� 3 เดือน 

ลกูหน้่ก�รัค้�และลูกหน้่อื�นจะแสำดงในงบก�รัเงน้ในรั�ค�ต�มใบแจง้หน้่สุำที่ธัค่้�เผื�อสำงสัำยจะสูำญ ซึ่่�งปรัะเม้นโดยก�รัว้เครั�ะห์
ปรัะวต้ัก�รัชำ�รัะหน้่ และก�รัค�ดก�รัณ์เก่�ยวกับก�รัชำ�รัะหน้่ในอน�คตของลูกค้� ลกูหน้่จะถกูตดัจำ�หน่�ยออกจ�กบญัช่เมื�อที่รั�บว่�
เป็นหน่้สำูญแล้ว

ส้ำนค้�คงเหลือ จำ�นวน 31,749 ล้�นบ�ที่ คด้เป็นร้ัอยละ 6.1 ของส้ำนที่รััพย์รัวม เพ้�มข้่น 211 ล้�นบ�ที่ หรืัอเพ้�มข้่นร้ัอยละ 0.7 
ที่ั้งน้่ อัตรั�สำ่วนหมุนเว่ยนส้ำนค้�คงเหลือปี 2563 เที่่�กับ 12.98 เที่่� ลดลงจ�กปี 2562 ที่่� 13.94 เที่่� เนื�องจ�กรั�ยได้จ�ก 
ก�รัข�ยไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่่�ตั้งไว้

ก�รัต้ังค่�เผื�อผลข�ดทีุ่นจ�กส้ำนค้� บร้ัษััที่ฯ และบร้ัษััที่ย่อยพ้จ�รัณ�ต�มลักษัณะของส้ำนค้�แต่ละปรัะเภที่ คว�มล้�สำมัย  
ก�รัเคลื�อนไหวช้� หรัือก�รัเสำื�อมสำภ�พของสำ้นค้�

ในสำ่วนนโยบ�ยก�รัลงทีุ่น บรั้ษััที่ฯ ยังคงมุ่งเน้นในก�รัลงทีุ่นที่่�ม่วัตถุปรัะสำงค์เพื�อก�รัขย�ยธัุรัก้จ ขอบเขตก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จ
หรัือรัองรัับก�รัดำ�เน้นเครืัอข่�ยธัุรัก้จที่่�ม่อยู่เด้มของบร้ัษััที่ฯ อ�ที่้ ก�รัขย�ยรั้�นสำ�ข� 7-Eleven ก�รัเปิดศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้� 
แห่งใหม่ ก�รัสำร้ั�งโรังง�นผล้ตส้ำนค้�อ�ห�รัพร้ัอมที่�น ก�รัพัฒน�ช่องที่�งใหม่ในก�รัเข้�ถง่ส้ำนค้�และบร้ัก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ โดยผ่�น
ก�รัลงทุี่นโดยตรังจ�กบร้ัษัทัี่ฯ บร้ัษัทัี่ย่อยหรืัอบร้ัษัทัี่ร่ัวม ซึ่่�งในปี 2563 เงน้ลงทุี่นในบร้ัษัทัี่ย่อย จำ�นวน 201,010 ล้�นบ�ที่ เพ้�มข้่น 
1,483 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อยละ 0.7 โดยเป็นก�รัเพ้�มเง้นลงทีุ่นในบรั้ษััที่ย่อย อ�ที่้ บรั้ษััที่ ออลล์ คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด นำ�เง้นเพ้�มทีุ่น
ไปใช้จัดต้ังบร้ัษััที่รั่วมทีุ่น เพื�อดำ�เน้นธัุรัก้จด้�นก�รัจัดจำ�หน่�ยส้ำนค้�กลุ่มสำุขภ�พและคว�มง�มภ�ยใต้เครืั�องหม�ยก�รัค้�  
“Guardian” ในปรัะเที่ศไที่ย บร้ัษััที่ ออลล์ เวลเนสำ จำ�กัด ใช้เง้นเพ้�มทีุ่นในก�รัรัองรัับก�รัขย�ยตัวของธุัรัก้จด้�นหุ่นยนต์ 
ปัญญ�ปรัะด้ษัฐ์ และธัุรัก้จ Digital Health Albuera International Litmied นำ�เง้นเพ้�มทีุ่นไปลงทีุ่นเพ้�มในบรั้ษััที่ย่อยที่�งอ้อม  
ที่่�ได้รัับสำ้ที่ธั้ในก�รัปรัะกอบธัุรัก้จรั้�นสำะดวกซึ่ื้อ 7-Eleven ในปรัะเที่ศกัมพูช�และล�ว Lotus Distribution Investment Limited 
เพื�อนำ�เง้นเพ้�มทีุ่นที่ั้งจำ�นวนไปลงทุี่นเพ้�มในบร้ัษััที่ย่อยที่�งอ้อม ซึ่่�งปรัะกอบธุัรัก้จก�รัลงทุี่น ก�รัค้� ก�รัศ่กษั� และรัองรัับ 
ก�รัขย�ยธัุรัก้จในปรัะเที่ศสำ�ธั�รัณรััฐปรัะช�ชนจ่นในอน�คต 

ที่่�ด้น อ�ค�รั และอุปกรัณ์ จำ�นวน 120,199 ล้�นบ�ที่ คด้เป็นร้ัอยละ 23.0 ของส้ำนที่รััพย์รัวม เพ้�มข้่น 4,117 ล้�นบ�ที่ หรืัอ
เพ้�มข่้นรั้อยละ 3.5 จ�กก�รัลงทีุ่นขย�ยสำ�ข�ของรั้�น 7-Eleven และสำ�ข�แม็คโครัในปรัะเที่ศและต่�งปรัะเที่ศ โดยที่่�ด้น อ�ค�รั
และอุปกรัณ์แสำดงมูลค่�ต�มรั�ค�ทีุ่นสำุที่ธั้จ�กค่�เสำื�อมรั�ค�สำะสำมและข�ดทีุ่นจ�กก�รัด้อยค่� (ถ้�ม่) 

ค่�คว�มน้ยม จำ�นวน 128,096 ล้�นบ�ที่ ค้ดเป็นร้ัอยละ 27.2 ของส้ำนที่รััพย์รัวมซึ่่�งอยู่ในรัะดับเด่ยวกับปีก่อน ที่ั้งน้่  
ค่�คว�มน้ยมสำ่วนใหญ่เก้ดจ�กก�รัที่่�บร้ัษััที่ฯ ซึ่ื้อหุ้นในบร้ัษััที่ สำย�มแม็คโครั จำ�กัด (มห�ชน) ที่ั้งที่�งตรังและที่�งอ้อม และ 
เก้ดจ�กก�รัที่่� บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่ื้อหุ้นในอัตรั�รั้อยละ 80 ของบรั้ษััที่ที่ั้ง 4 แห่ง ดังต่อไปน่้ Indoguna 
(Singapore) Pte Ltd, Indoguna Dubai L.L.C, Just Meat Company Limited และ Indoguna Lordly Company Limited 

ค่�คว�มน้ยมถูกวัดมูลค่� ณ วันที่่�ซึ่ื้อ โดยวัดจ�กมูลค่�ยุต้ธัรัรัมของส้ำ�งตอบแที่นที่่�โอนให้ซึ่่�งรัวมถ่งก�รัรัับรู้ัจำ�นวน 
สำ่วนได้สำ่วนเส่ำยที่่�ไม่ม่อำ�น�จควบคุมหักด้วยมูลค่�สำุที่ธั้ (โดยที่ั�วไปคือมูลค่�ยุต้ธัรัรัม) ของส้ำนที่รััพย์ที่่�ได้ม�และหน้่ส้ำนที่่�รัับม�  
โดยในรัะหว่�งปี 2556 บร้ัษัทัี่ฯ ได้พ้จ�รัณ�รั�ยก�รัมลูค่�ยตุ้ธัรัรัมของส้ำนที่รััพย์ที่่�ได้ม�และหน้่ส้ำนที่่�รัับม�จ�กก�รัรัวมธัรุักจ้แมค็โครั
และบันที่่กผลต่�งรัะหว่�งรั�ค�ซึ่ื้อกับมูลค่�ยุต้ธัรัรัมของสำ้นที่รััพย์สำุที่ธั้ที่่�ได้รัับจ�กก�รัรัวมธัุรัก้จดังกล่�วในบัญช่ค่�คว�มน้ยม 

ส้ำนที่รััพย์ไม่ม่ตัวตนอื�น จำ�นวน 51,706 ล้�นบ�ที่ ค้ดเป็นรั้อยละ 11.1 ของส้ำนที่รััพย์รัวม ซึ่่�งสำ่วนใหญ่เป็นที่รััพย์ส้ำน 
ที่�งปัญญ� จำ�นวน 46,521 ล้�นบ�ที่ ซึ่่�งได้ม�จ�กก�รัรัวมธัุรัก้จแม็คโครั โดยสำ้นที่รััพย์ไม่ม่ตัวตนอื�นๆ ม่ 2 กลุ่ม 1) สำ้นที่รััพย์
ที่่�ม่อ�ยุก�รัใช้ง�นจำ�กดั อ�ที่ ้โปรัแกรัมคอมพ้วเตอร์ั ฐ�นข้อมูลลูกค้� และอื�นๆ ม่อ�ยุก�รัใช้ง�น 2-15 ปี จะแสำดงในรั�ค�ทุี่นสุำที่ธั้
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จ�กค่�ตัดจำ�หน่�ยสำะสำมและผลข�ดทีุ่นจ�กก�รัด้อยค่�สำะสำม และ 2) ส้ำนที่รััพย์ที่่�ม่อ�ยุก�รัให้ปรัะโยชน์ไม่ที่รั�บแน่นอน อ�ที่ ้
ที่รััพยส้์ำนที่�งปัญญ�และใบอนญุ�ตปรัะกอบธัรุักจ้ จะแสำดงในรั�ค�ที่นุสำทุี่ธัจ้�กผลข�ดที่นุจ�กก�รัดอ้ยค�่สำะสำม โดยค�่ตดัจำ�หน่�ย
คำ�นวณจ�กรั�ค�ทีุ่นหักด้วยมูลค่�คงเหลือ ซึ่่�งปรัะเม้นต�มรัะยะเวล�ที่่�ค�ดว่�จะได้รัับปรัะโยชน์ 

ข้อบ่งช้่เรืั�องก�รัด้อยค่� มูลค่�ที่�งบัญช่ของส้ำนที่รััพย์จะถูกพ้จ�รัณ�ว่�ม่ข้อบ่งช้่เรืั�องก�รัด้อยค่�หรัือไม่ทีุ่กวันที่่�รั�ยง�น  
ในกรัณ่ที่่�ม่ข้อบ่งช้่ บร้ัษัทัี่ฯ จะที่ำ�ก�รัปรัะม�ณมูลค่�ส้ำนที่รััพย์ที่่�ค�ดว่�จะได้รัับคืน มลูค่�ที่่�ค�ดว่�จะได้รัับคืนของค่�คว�มน้ยมและ
สำ้นที่รััพย์ไม่ม่ตัวตนที่่�ม่อ�ยุก�รัให้ปรัะโยชน์ไม่ที่รั�บแน่นอน หรัือยังไม่พรั้อมใช้ง�น จะปรัะม�ณมูลค่�ที่่�ค�ดว่�จะได้รัับคืนทีุ่กปี
ในช่วงเวล�เด่ยวกัน ก�รัรัับรู้ัข�ดทีุ่นจ�กก�รัด้อยค่�จะกรัะที่ำ�ทุี่กคร้ัังที่่�มูลค่�ต�มบัญช่ของส้ำนที่รััพย์ หรัือมูลค่�ต�มบัญช่ของ
หน่วยสำ้นที่รััพย์ที่่�ก่อให้เก้ดเง้นสำดสำูงกว่�มูลค่�ที่่�จะได้รัับคืน ข�ดทีุ่นจ�กก�รัด้อยค่�บันที่่กในกำ�ไรัหรัือข�ดทีุ่น

หนี้สินรวมี
ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 บร้ัษััที่ฯ ม่หน้่ส้ำนรัวม 411,759 ล้�นบ�ที่ เพ้�มข้่น 144,510 ล้�นบ�ที่ จ�กปีก่อน ที่ั้งน้่ 

หน่้สำ้นที่่�ม่ก�รัเปล่�ยนแปลงอย่�งม่นัยสำำ�คัญ ดังน่้ 
เจ้�หน่้ก�รัค้� จำ�นวน 72,778 ล้�นบ�ที่ ค้ดเป็นรั้อยละ 17.7 ของหน่้สำ้นรัวม ลดลง 5,772 ล้�นบ�ที่ สำ�เหตุหลักม�จ�ก

ก�รัซึ่ื้อสำ้นค้�ลดลงเนื�องจ�กยอดข�ยไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่่�ตั้งไว้
หน่้สำ้นที่่�ม่ภ�รัะดอกเบ่้ย จำ�นวน 292,968 ล้�นบ�ที่ ค้ดเป็นรั้อยละ 71.2 ของหน่้สำ้นรัวม เพ้�มข่้น 147,263 ล้�นบ�ที่ หรัือ

รั้อยละ 101.1 จ�กปีก่อน สำ�เหตุหลักม�จ�กเง้นกู้ยืมรัะยะย�วและรัะยะสำั้นจ�กสำถ�บันก�รัเง้นเพ้�มข่้น รัวมถ่งก�รับันที่่กหน่้สำ้น
ต�มสำัญญ�เช่� จ�กผลกรัะที่บก�รัถือปฏิ้บัต้ TFRS 16 ในปี 2563 

หน่้สำ้นภ�ษั่เง้นได้รัอก�รัตัดบัญช่ จำ�นวน 14,947 ล้�นบ�ที่ ค้ดเป็นรั้อยละ 3.6 ของหน่้สำ้นรัวม ลดลง 57 ล้�นบ�ที่ จ�ก
ก�รัปรัับปรังุมลูค�่ยุต้ธัรัรัมของส้ำนที่รััพย์ที่่�ได้ม�จ�กก�รัรัวมธุัรักจ้แมค็โครั โดยคำ�นวณจ�กผลแตกต่�งชั�วครั�วที่่�เกด้ข้่นรัะหว�่ง
มูลค่�ต�มบัญช่ของสำ้นที่รััพย์และหน่้สำ้นและมูลค่�ที่�งภ�ษั่ของสำ้นที่รััพย์และหน่้สำ้นดังกล่�ว 

ภ�รัะผูกพันด้�นหน้่ส้ำนและก�รับร้ัห�รัจดัก�รัภ�รัะนอกงบดลุ โดยบร้ัษัทัี่ฯ ม่ภ�รัะผูกพนักบับคุคลหรืัอกจ้ก�รัที่่�ไม่เก่�ยวข้องกนั  
ซึ่่�งปรัะกอบด้วย 1) ภ�รัะผูกพันสำำ�หรัับรั�ยจ่�ยฝ่่�ยทีุ่น ซึ่่�งเป็นสำัญญ�ที่่�ยังไม่ได้รัับรู้ั อ�ที่้ ต้นทีุ่นง�นก่อสำร้ั�งโรังง�นแห่งใหม่ 
ต้นทุี่นก�รัต้ดต้ังเครืั�องจักรั หรืัอพัฒน�รัะบบคอมพ้วเตอร์ั 2) ภ�รัะผูกพันต�มสัำญญ�เช่�ดำ�เน้นง�นที่่�ไม่สำ�ม�รัถยกเล้กได้  
ซึ่่�งครัอบคลุมก�รัเช่�ที่่�ด้น อ�ค�รั ย�นพ�หนะ และที่รััพย์สำ้นอื�นๆ และ 3) ภ�รัะผูกพันอื�นๆ โดยภ�รัะผูกพันของบรั้ษััที่ฯ เก้ดจ�ก
ก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้ปกต้ อ�ที่ ้Letter of Credit ที่่�ยงัไม่ได้ใช้สำำ�หรัับซ้ืึ่อส้ำนค้�และวัสำดุส้ำ�นเปลือง เป็นต้น ที่ัง้น้่ ภ�รัะผูกพนัด้�นหน้่ส้ำน 
และก�รับรั้ห�รัจัดก�รัภ�รัะนอกงบดุล ได้เปิดเผยเพ้�มเต้มไว้ในหม�ยเหตุปรัะกอบงบก�รัเง้น ข้อ 35. ภ�รัะผูกพันกับบุคคลหรัือ
ก้จก�รัที่่�ไม่เก่�ยวข้องกัน

ส่วนของผึู้้ถุือหุ้น
ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 บรั้ษััที่ฯ ม่สำ่วนของผู้ถือหุ้นของบรั้ษััที่ 111,595 ล้�นบ�ที่ เพ้�มข่้น 3,227 ล้�นบ�ที่ หรัือ 

เพ้�มข้่นรั้อยละ 3.0 จ�กปีก่อน ม่สำ�เหตุหลักม�จ�กก�รัที่่�บร้ัษััที่ฯ สำ�ม�รัถที่ำ�กำ�ไรัจ�กก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จที่่�เพ้�มข้่น โดยบร้ัษััที่ฯ  
ม่กำ�ไรัสำุที่ธั้จ�กก�รัดำ�เน้นง�นปรัะจำ�ปี 2563 และม่ก�รัจ่�ยปันผลสำำ�หรัับผลก�รัดำ�เน้นง�นปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นบรั้ษััที่ 

การวิเคราะหุ้์งบกระแสเงินสด	สภาพคล�อง	และแหุ้ล�งเงินทุนของบริษัทและบริษัทย�อย
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที�	31	ธุันวาคม	2563	เปรียบเทียบกับปีสิ�นสุดวันที�	31	ธุันวาคม	2562
สภาพิค์ล่อง

ณ สำ้�นสำุด วันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 บรั้ษััที่ฯ และบรั้ษััที่ย่อยม่เง้นสำด เง้นฝ่�กธัน�ค�รั รัวมที่ั้งสำ้�น 40,589 ล้�นบ�ที่ ค้ดเป็น
สำัดสำ่วนรั้อยละ 8.6 ของส้ำนที่รััพย์รัวม อย่�งไรัก็ด่ สำภ�พคล่องโดยรัวมของบร้ัษััที่ฯ และบร้ัษััที่ย่อยยังอยู่ในเกณฑ์์ด่ และยังม่ 
ก�รับรั้ห�รัเง้นทีุ่นหมุนเว่ยนที่่�ด่ ดังจะเห็นได้ว่� ในปี 2563 บรั้ษััที่ฯ และบรั้ษััที่ย่อยคงม่วงจรัเง้นสำดต้ดลบ 37 วัน เป็นผลจ�ก
รัะยะเวล�ข�ยสำ้นค้�จำ�นวน 28 วัน ม่รัะยะเวล�ชำ�รัะหน่้จำ�นวน 66 วัน และรัะยะเวล�เก็บหน่้จำ�นวน 1 วัน
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กระแสเงินสดิ์จีากการดิ์ำาเนินงาน
ในปี 2563 บร้ัษััที่ฯ ม่กรัะแสำเง้นสำดสำุที่ธั้ได้ม�จ�กก�รัดำ�เน้นง�นที่ั้งหมดเที่่�กับ 39,148 ล้�นบ�ที่ ลดลงร้ัอยละ 3.3  

จ�กช่วงเด่ยวกันของปีก่อน สำ�เหตุหลักม�จ�กกำ�ไรัสำำ�หรัับปีลดลงจ�กผลกรัะที่บต�มที่่�กล่�วข้�งต้น

กระแสเงินสดิ์จีากการลงท์ุน
ในปี 2563 บร้ัษัทัี่ฯ ม่กรัะแสำเงน้สำดใช้ไปในก้จกรัรัมลงที่นุเท่ี่�กับ 97,405 ล้�นบ�ที่ โดยก้จกรัรัมหลกัที่่�เก้ดข้่น ได้แก่ เงน้สำด

จ่�ยสำำ�หรัับเง้นลงทุี่นในบร้ัษััที่รั่วม ซึ่่�งเป็นก�รัลงทีุ่นโดยอ้อมในสัำดส่ำวนไม่เก้นร้ัอยละ 40 ของหุ้นที่่�จำ�หน่�ยได้แล้วที่ั้งหมด 
ผ่�นน้ต้บุคคลเฉพ�ะกจ้ที่่�จัดต้ังข้่นเพื�อก�รัลงทุี่นในบร้ัษัทัี่ เที่สำโก้ สำโตร์ัสำ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด และ Tesco Stores (Malaysia) Sdn. 
Bhd. จำ�นวน 80,936 ล้�นบ�ที่ และเง้นสำดจ่�ยเพื�อซึ่ื้อที่่�ด้น อ�ค�รั และอุปกรัณ์ จำ�นวน 15,387 ล้�นบ�ที่ โดยเป็นเง้นสำดจ่�ย
สำำ�หรัับธัุรัก้จรั้�นสำะดวกซึ่ื้อ จำ�นวน 11,769 ล้�นบ�ที่ เป็นต้น

กระแสเงินสดิ์จีากกิจีกรรมีจีัดิ์หาเงิน
ในปี 2563 บรั้ษััที่ฯ และบรั้ษััที่ยอ่ยม่กรัะแสำเง้นสำดได้ม�จ�กก้จกรัรัมจัดห�เง้นเที่่�กับ 68,959 ล้�นบ�ที่ โดยก้จกรัรัมหลัก

ที่่�เกด้ข้่น ได้แก่ เงน้สำดรัับจ�กเงน้กูยื้มรัะยะย�วจ�กสำถ�บันก�รัเงน้ และเงน้สำดรัับจ�กก�รัออกหุ้นกู้ ในขณะที่่�ก้จกรัรัมหลกัที่่�ใช้ไป 
ได้แก่ ก�รัจ่�ยดอกเบ่้ย ก�รัจ่�ยเง้นปันผล รัวมถ่งก�รัชำ�รัะคืนหุ้นกู้ที่่�ครับกำ�หนดอ�ยุไถ่ถอนรัะหว่�งปี เป็นต้น

การวิเคราะหุ้์อัต่ราส�วนทางการเงินที�สำาคัญ
อัตราส่วนหนี้สินสุท์ธิ์ิต่อส่วนผึู้้ถุือหุ้น

ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 บรั้ษััที่ฯ ม่อัตรั�สำ่วนหน่้สำ้นสำุที่ธั้ต่อสำ่วนผู้ถือหุ้นต�มน้ย�มข้อกำ�หนดสำ้ที่ธั้ 1.62 เที่่� เพ้�มข่้น
จ�ก 0.94 เที่�่ เปร่ัยบเที่ย่บกบัชว่งเด่ยวกันของปีกอ่น เนื�องจ�กบร้ัษัทัี่ฯ ม่เงน้กู้ยืมรัะยะย�วจ�กสำถ�บนัก�รัเงน้เพ้�มข้่นเพื�อใชเ้ป็น
เง้นลงทีุ่นในบรั้ษััที่รั่วม

ณ วนัที่่� 31 ธันัว�คม 2563 บร้ัษัทัี่ฯ ม่หุ้นกูท้ี่่�ยังม้ได้ไถ่ถอน ม่มลูค่�คงเหลือ 152,996 ล้�นบ�ที่ ซึ่่�งบร้ัษัทัี่ฯ ม่หน้�ที่่�ต้องปฏ้ิบต้ั
ต�มข้อกำ�หนดสำ้ที่ธั้ต�มภ�รัะหน้�ที่่�ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยต้องดำ�รังไว้ซึ่่�งอัตรั�สำ่วนหน่้สำ้นสำุที่ธั้ต่อสำ่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to 
Equity Ratio) โดยคำ�นวณต�มข้อมูลในงบก�รัเง้นรัวมปรัะจำ�งวดบัญช่ส้ำ�นสำุด ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม ของแต่ละงวดบัญช่ที่่� 
ผู้สำอบบัญช่ได้ตรัวจสำอบแล้ว ดังน่้ ณ 31 ธัันว�คม 2559 ไม่เก้น 5:1 ณ 31 ธัันว�คม 2560 ไม่เก้น 3.5:1 ณ 31 ธัันว�คม 2560 
ไม่เก้น 2.5:1 ณ 31 ธัันว�คม 2561 เป็นต้นไป ไม่เก้น 2:1 

อัตราส่วนค์วามีสามีารถุในการชำาระภาระผึู้กพิัน1

ณ วนัที่่� 31 ธันัว�คม 2563 บร้ัษัทัี่ฯ ม่คว�มสำ�ม�รัถชำ�รัะภ�รัะผูกพนั 1.71 เท่ี่� ลดลงจ�ก 2.80 เท่ี่�ในปี 2562 เนื�องจ�ก 
บรั้ษััที่ฯ ม่ภ�รัะหน่ส้ำน้เพ้�มข่้นจ�กผลกรัะที่บของก�รัเปล่�ยนแปลงม�ตรัฐ�นบัญช่ (TFRS16) ที่่�ม่ก�รับันที่่กหน่ส้ำน้ต�มสำญัญ�เช�่
ที่�งก�รัเง้น รัวมถ่งเง้นกู้ยืมรัะยะย�วจ�กสำถ�บันก�รัเง้น ซึ่่�งที่ำ�ให้บรั้ษััที่ฯ ม่ภ�รัะหน่้สำ้นเพ้�มข่้นอย่�งม่นัยสำำ�คัญ 

อัตราส่วนค์วามีสามีารถุในการชำาระดิ์อกเบี้ย2

ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 บรั้ษััที่ฯ ม่คว�มสำ�ม�รัถชำ�รัะดอกเบ่้ย 5.69 เที่่� ลดลงจ�ก 6.65 เที่่� ในปี 2562 เนื�องจ�ก 
บรั้ษััที่ฯ ม่กำ�ไรัจ�กก�รัดำ�เน้นง�นลดลงจ�กผลกรัะที่บ COVID-19 และต้นทีุ่นที่�งก�รัเง้นที่่�เพ้�มข่้นจ�กดอกเบ่้ยจ่�ยของหน่้สำ้น
ต�มสำัญญ�เช่� (TFRS16)

1 คำ�นวณโดย กำ�ไรัก่อนหักดอกเบ่้ย ภ�ษั่ ค่�เสำื�อมรั�ค� และค่�ตัดจำ�หน่�ย / หน่้สำ้นรัะยะสำั้นที่่�ม่ภ�รัะดอกเบ่้ย + หน่้สำ้นรัะยะย�วที่่�ม่ภ�รัะดอกเบ่้ย 

ที่่�ครับกำ�หนดใน 1 ปี

2 คำ�นวณโดย กำ�ไรัก่อนหักดอกเบ่้ย ภ�ษั่ ค่�เสำื�อมรั�ค� และค่�ตัดจำ�หน่�ย / ดอกเบ่้ยจ่�ย
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อัตราส่วนสภาพิค์ล่องและอัตราส่วนสภาพิค์ล่องหมีุนเร็ว
ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 บรั้ษััที่ฯ ม่อัตรั�สำ่วนสำภ�พคล่อง 0.66 เที่่� ใกล้เค่ยงกับปีก่อน และม่อัตรั�สำ่วนสำภ�พคล่อง

หมุนเรั็ว 0.34 เที่่� เพ้�มข่้นเล็กน้อยจ�กปีก่อน 

อัตราส่วนผึ้ลตอบแท์นต่อผึู้้ถุือหุ้น
บร้ัษัทัี่ฯ ม่อตัรั�สำว่นผลตอบแที่นต่อผู้ถอืหุ้น ในปี 2563 เที่�่กบัรัอ้ยละ 14.6 ลดลงจ�กรัอ้ยละ 21.5 ในปีกอ่น โดยว้เครั�ะห์

 DuPont ได้ ดังน่้

การวิเค์ราะห์ DuPont 2563 2562

อัตรั�กำ�ไรัสำุที่ธั้ (รั้อยละ) 2.95 3.91

อัตรั�ก�รัหมุนเว่ยนของสำ้นที่รััพย์ (เที่่�) 1.22 1.52

สำัดสำ่วนสำ้นที่รััพย์รัวมต่อสำ่วนของผู้ถือหุ้น (เที่่�)  3.85 3.60

4.2  ปัจีจีัยหรือเหตุการณ์ท์ี�อาจีมีีผึ้ลต่อฐานะการเงินหรือการดิ์ำาเนินงานอย่างมีีนัยสำาค์ัญในอนาค์ต
ภ�วะเศรัฐก้จ กำ�ลังซึ่ื้อ และก�รัเปล่�ยนแปลงในพฤต้กรัรัมของผู้บร้ัโภค รัวมถ่งคว�มก้�วหน้�ที่�งเที่คโนโลย่ เป็นปัจจัยสำำ�คัญ

ปรัะก�รัหน่�งที่่�จะม่ผลต่อก�รัดำ�เน้นง�น รั�ยได้ ค่�ใช้จ่�ย และกำ�ไรัของบร้ัษัทัี่ฯ ห�กบร้ัษัทัี่ฯ สำ�ม�รัถนำ�เสำนอส้ำนค้�และบร้ัก�รัที่่�ตรังกับ
คว�มต้องก�รัของลูกค้� ก็ย่อมสำ่งผลให้บร้ัษััที่ฯ ม่ลูกค้�เพ้�มม�กข้่น สำ�ม�รัถข�ยส้ำนค้�ได้ม�กข้่น นอกจ�กน้่ บร้ัษััที่ฯ มุ่งเน้นให้  
ร้ั�น 7-Eleven เพ้�มสัำดส่ำวนก�รัข�ยส้ำนค้�ปรัะเภที่ที่่�ม่อตัรั�กำ�ไรัข้ันต้นสูำงกว่�ส้ำนค้�ปรัะเภที่อื�น อ�ที่ ้อ�ห�รัพร้ัอมรัับปรัะที่�น ก�แฟสำด 
เป็นต้น รัวมถ่งบรั้ษััที่ฯ ม่นโยบ�ยในก�รัขย�ยสำ�ข�อย่�งต่อเนื�อง เพื�อให้เข้�ถ่งจำ�นวนปรัะช�กรัได้ม�กย้�งข่้นอ่กด้วย 

อย่�งไรัก็ต�ม ด้วยผลกรัะที่บที่�งเศรัษัฐก้จที่่�เป็นผลพวงจ�ก COVID-19 ที่่�เร่ัยกกันว่� คว�มปกต้ใหม่ หรืัอ “New Normal” 
บร้ัษัทัี่ฯ ได้ที่ำ�คว�มเข้�ใจกับมมุมองของผู้บร้ัโภคในม้ต้ต่�งๆ และได้กำ�หนดรัวมไว้ในแผนกลยุที่ธ์ัที่ัง้รัะยะส้ัำนและรัะยะย�ว ที่่�ครัอบคลุม 
สำอดคล้อง และตอบสำนองกับว้ถ่ก�รัดำ�เน้นช่ว้ต และคว�มค�ดหวังของผู้บร้ัโภคที่่�เป็นอยู่ในปัจจุบันและอน�คต ภ�ยใต้สำโลแกน  
“All Convenience - สำะดวกครับ จบที่่�เด่ยว” ที่ั้ง “สำะดวกซึ่ื้อ สำะดวกจ่�ย สำะดวกรัับ” รัองรัับว้ถ่ช่ว้ตยุคด้จ้ที่ัลอย่�งครับวงจรัต่อไป

ในปี 2563 CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. และ CP ALL LAOS CO., LTD. (บรั้ษััที่ย่อยที่�งอ้อม ถือหุ้นในสำัดสำ่วน 100% โดย 
Albuera International Limited ซึ่่�งเป็นบรั้ษััที่ย่อยที่่�บรั้ษััที่ฯ ถือหุ้น 100%) ได้เข้�ที่ำ�สำัญญ�แฟรันไชสำ์หลักกับ 7-Eleven, Inc. สำำ�หรัับ
ดำ�เน้นก�รัรั้�น 7-Eleven ในปรัะเที่ศกัมพูช� และในปรัะเที่ศสำ�ธั�รัณรััฐปรัะช�ธั้ปไตยปรัะช�ชนล�ว ต�มลำ�ดับ ก�รัเข้�ที่ำ�สำัญญ� 
แฟรันไชสำ์ดังกล่�วเปิดโอก�สำในก�รัขย�ยธัุรัก้จรั้�นสำะดวกซึ่ื้อเข้�ไปในปรัะเที่ศเพื�อนบ้�น อย่�งไรัก็ต�ม ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 
สำถ�นก�รัณ์ก�รัแพรั่รัะบ�ดของ COVID-19 ยังไม่สำ้�นสุำด รัวมถ่งก�รัใช้ม�ตรัก�รัก�รัคัดกรัองผู้ที่่�เด้นที่�งเข้�-ออกรัะหว่�งปรัะเที่ศ  
ดังนั้น ห�กเมื�อสำถ�นก�รัณ์ก�รัแพรั่รัะบ�ดของ COVID-19 คล่�คล�ย บรั้ษััที่ฯ จะได้ดำ�เน้นก�รัขย�ยธัุรัก้จไปในปรัะเที่ศดังกล่�วต่อไป 

ในสำ่วนของธัุรัก้จอื�น อ�ที่้ ธัุรัก้จตัวแที่นรัับชำ�รัะค่�สำ้นค้�และบรั้ก�รั ตัวแที่นรัับฝ่�กและถอนเง้นแที่นธัน�ค�รั ธัุรัก้จก�รัผล้ตและ
จำ�หน่�ยอ�ห�รัสำำ�เร็ัจรัปู ธัรุักจ้จำ�หน่�ยและซ่ึ่อมแซึ่มอปุกรัณ์ค้�ปล่ก รัวมถ่งโครังก�รัต่�งๆ อ�ที่ ้โครังก�รัคว�มร่ัวมมือกับองค์กรัต่�งๆ 
เพื�อส่ำงเสำร้ัมพัฒน�ง�นด้�นนวัตกรัรัมในโครังก�รั “7 Innovation Awards” และก�รัส่ำงเสำร้ัมสำนับสำนุนธัุรัก้จขน�ดเล็กและขน�ดกล�ง 
ให้เต้บโตไปพร้ัอมกบับร้ัษัทัี่ฯ ล้วนเป็นส่ำวนสำนับสำนุนก�รัดำ�เน้นง�นของร้ั�น 7-Eleven ให้เป็นไปอย่�งม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ สำร้ั�งคว�มแตกต่�ง
ของส้ำนค้�และบร้ัก�รัจ�กคู่แข่ง พรั้อมที่ั้งสำ�ม�รัถเพ้�มรั�ยได้ให้บร้ัษััที่ฯ และผลปรัะกอบก�รัของธุัรัก้จดังกล่�วจะเต้บโตไปพรั้อมกับ 
ก�รัขย�ยสำ�ข�ของรั้�น 7-Eleven 

ธัุรัก้จแม็คโครัและธุัรัก้จร้ั�นค้�ในรัูปแบบด้สำเค�ต์สำโตรั์ ซึู่เปอร์ัเซึ่็นเตอร์ัและไฮเปอร์ัม�ร์ัเก็ตที่่�ดำ�เน้นก�รัข�ยปล่กส้ำนค้�อุปโภค
บร้ัโภคที่ั�วไป ให้เช่�พ้ืนที่่�ในศูนย์ก�รัค้�และให้บร้ัก�รัอื�นๆ ในปรัะเที่ศไที่ยและม�เลเซึ่่ย ที่่�บร้ัษััที่ฯ เข้�รั่วมลงทีุ่นรัะหว่�งปี 2563  
ที่่�ผ่�นม� (เป็นก�รัลงทุี่นโดยอ้อมในสัำดส่ำวนไม่เกน้ร้ัอยละ 40 ของหุ้นที่่�จำ�หน่�ยได้แล้วที่ัง้หมดผ่�นน้ต้บุคคลเฉพ�ะกจ้ที่่�จัดต้ังข้่นเพื�อก�รั
ลงที่นุในบร้ัษัทัี่ เที่สำโก้ สำโตร์ัสำ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กดั และ Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.) ธัรุัก้จเหล่�น้่ม่ก�รัเต้บโตที่่�ด่ในอน�คต 
ม่ศักยภ�พในก�รัแข่งขันสำงู แม้ว่�บร้ัษัทัี่ฯ จะม่ภ�รัะเงน้กูท้ี่่�เกด้จ�กก�รัเข้�ลงทุี่นในกจ้ก�รั แต่บร้ัษัทัี่ฯ เชื�อว่�กรัะแสำเงน้สำดจ�กก�รัดำ�เน้น
ง�นที่่�เพ้�มข่้น สำ�ม�รัถชำ�รัะหน่้สำ้นและค่�ใช้จ่�ยดอกเบ่้ยได้อย่�งเหม�ะสำม
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4.3  ข้อมีูลท์างการเงินท์ี�สำาค์ัญ

รายละเอียดิ์ (หน่วย : ล้านบาท์) 2561 2562 2563

ข้อมูลจากงบกำาไรขาด้ทุน

รั�ยได้จ�กก�รัข�ยสำ้นค้�และก�รัให้บรั้ก�รั 508,212 550,901 525,884 

รั�ยได้อื�น 18,962 20,209 20,706 

รัวมรั�ยได้ 527,174 571,110 546,590 

ต้นทีุ่นข�ยสำ้นค้�และก�รัให้บรั้ก�รั 394,632 426,063 410,880 

กำ�ไรัขั้นต้น 113,581 124,838 115,004 

ต้นทีุ่นในก�รัจัดจำ�หน่�ยและค่�ใช้จ่�ยในก�รับรั้ห�รั 100,195 111,562 107,858 

กำ�ไรัจ�กก�รัดำ�เน้นง�น 32,347 33,485 27,852 

ต้นทีุ่นที่�งก�รัเง้น 7,196 6,721 8,526 

สำ่วนแบ่งข�ดทีุ่นของบรั้ษััที่รั่วมต�มว้ธั่สำ่วนได้เสำ่ย - - 63 

กำ�ไรัก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษั่เง้นได้ 25,152 26,764 19,262

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษั่ 3,969 4,070 2,759 

สำ่วนที่่�เป็นของสำ่วนได้เสำ่ยที่่�ไม่ม่อำ�น�จควบคุม (253) (351) (400)

กำ�ไรัสำุที่ธั้ 20,930 22,343 16,102 

ข้อมูลจากงบแสด้งฐานะการเงิน

สำ้นที่รััพย์รัวม 373,742 375,617 523,354 

สำ้นที่รััพย์หมุนเว่ยน 74,994 71,923 81,404 

เง้นสำดและรั�ยก�รัเที่่ยบเที่่�เง้นสำด 34,023 29,861 40,589 

เง้นลงทีุ่นชั�วครั�ว / เง้นลงทีุ่นรัะยะสำั้น 1,467 659 37 

ลูกหน่้ก�รัค้� 2,040 1,718 1,650 

ลูกหน่้หมุนเว่ยนอื�น 7,406 7,729 7,178 

สำ้นค้�คงเหลือ 29,570 31,538 31,749 

สำ้นที่รััพย์หมุนเว่ยนอื�น 487 419 201 

สำ้นที่รััพย์ไม่หมุนเว่ยน 298,748 303,694 441,950 

เง้นลงทีุ่นในบรั้ษััที่เก่�ยวข้องกัน 34 34 34 

เง้นลงทีุ่นในบรั้ษััที่รั่วม - - 85,552 

เง้นลงทีุ่นรัะยะย�วอื�น - 2 2 

ลูกหน่้ไม่หมุนเว่ยนอื�น 1,380 1,576 171 

สำ้นที่รััพย์ถ�วรัสำุที่ธั้ 111,620 116,415 120,531 

อสำังห�รั้มที่รััพย์เพื�อก�รัลงทีุ่น 333 333 333 

ที่่�ด้นอ�ค�รัอุปกรัณ์ 11,287 116,082 120,199 

ค่�คว�มน้ยม 128,096 128,096 128,096 
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รายละเอียดิ์ (หน่วย : ล้านบาท์) 2561 2562 2563

สำ้นที่รััพย์สำ้ที่ธั้ก�รัใช้ - - 52,899 

สำ้ที่ธั้ก�รัเช่� 4,107 3,917 - 

สำ้นที่รััพย์ไม่ม่ตัวตนอื�น 51,435 51,384 51,706 

สำ้นที่รััพย์ภ�ษั่เง้นได้รัอก�รัตัดบัญช่ 1,002 1,291 1,786 

สำ้นที่รััพย์ไม่หมุนเว่ยนอื�น 1,054 979 1,172 

หน่้สำ้นรัวม 273,923 267,250 411,759 

หน่้สำ้นหมุนเว่ยน 123,752 112,917 123,383 

เง้นกู้ยืมรัะยะสำั้นจ�กสำถ�บันก�รัเง้น 3,583 3,327 1,050 

เจ้�หน่้ก�รัค้� 78,790 78,550 72,778 

เจ้�หน่้อื�น 15,414 15,170 14,800 

หุ้นกู้ที่่�ถ่งกำ�หนดชำ�รัะภ�ยใน 1 ปี 22,994 12,290 14,501 

เง้นกู้ยืมรัะยะย�วจ�กสำถ�บันก�รัเง้นท่ี่�ถ่งกำ�หนดชำ�รัะภ�ยใน 1 ปี 94 239 5,325 

หน่้สำ้นหมุนเว่ยนอื�น 2,876 3,342 14,930 

หน่้สำ้นไม่หมุนเว่ยน 150,171 154,333 288,377 

หุ้นกู้ 117,884 120,594 138,495 

เง้นกู้ยืมรัะยะย�วจ�กสำถ�บันก�รัเง้น 9,010 8,599 83,008 

หน่้สำ้นต�มสำัญญ�เช่� 698 549 43,183 

หน่้สำ้นภ�ษั่เง้นได้รัอก�รัตัดบัญช่ 15,088 15,004 14,947 

หน่้สำ้นอื�น 7,492 9,586 8,744 

สำ่วนของผู้ถือหุ้น 99,819 108,368 111,595 

ผู้ถือหุ้นของบรั้ษััที่ 84,831 93,739 96,759 

สำ่วนได้เสำ่ยที่่�ไม่ม่อำ�น�จควบคุม 14,988 14,629 14,836 

หุ้นกู้ด้อยสำ้ที่ธั้ที่่�ม่ลักษัณะคล้�ยทีุ่น 19,909 19,909 19,909 

ข้อมูลจากงบกระแสเงินสด้

กรัะแสำเง้นสำดจ�กก้จกรัรัมดำ�เน้นง�น 41,227 40,477 39,148

กรัะแสำเง้นสำดจ�กก้จกรัรัมลงทีุ่น (15,354) (16,584) (97,405)

กรัะแสำเง้นสำดจ�กก้จกรัรัมจัดห�เง้น (20,714) (27,938) 68,959

เง้นสำดเพ้�มข่้น (ลดลง) สำุที่ธั้ 5,144 (4,162) 10,729

เง้นสำดคงเหลือสำ้�นงวด 34,023 29,861 40,589

อัตราส่วนสภัาพีคล่อง (Liquidity Ratios)    

อัตรั�สำ่วนสำภ�พคล่อง (เที่่�)  0.61 0.64 0.66 

อัตรั�สำ่วนสำภ�พคล่องหมุนเรั็ว (เที่่�) 0.30 0.29 0.34 

อัตรั�สำ่วนสำภ�พคล่องกรัะแสำเง้นสำด (เที่่�) 0.27 0.26 0.33 

อัตรั�สำ่วนหมุนเว่ยนลูกหน่้ก�รัค้� (เที่่�) 279.19 293.22 312.26 

รัะยะเวล�เก็บหน่้เฉล่�ย (วัน) 1.29 1.23 1.15 
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รายละเอียดิ์ (หน่วย : ล้านบาท์) 2561 2562 2563

อัตรั�สำ่วนหมุนเว่ยนสำ้นค้�คงเหลือ (เที่่�) 13.86 13.94 12.98 

รัะยะเวล�ข�ยสำ้นค้�เฉล่�ย (วัน) 25.97 25.82 27.72 

อัตรั�สำ่วนหมุนเว่ยนเจ้�หน่้ก�รัค้� (เที่่�) 5.14 5.42 5.43 

รัะยะเวล�ชำ�รัะหน่้ (วัน) 70.03 66.47 66.29 

วงจรัเง้นสำด (วัน) (42.77) (39.43) (37.42)

อัตราส่วนแสด้งความสามารถในการหากำาไร

อัตรั�กำ�ไรัขั้นต้น 22.3 22.7 21.9

อัตรั�กำ�ไรัจ�กก�รัดำ�เน้นง�น 6.1 5.9 5.1

อัตรั�กำ�ไรัสำุที่ธั้ 4.0 3.9 2.9

อัตรั�สำ่วนหน่้สำ้นสำุที่ธั้ต่อสำ่วนผู้ถือหุ้น (เที่่�) 1.19 1.06 2.26

อัตรั�สำ่วนหน่้สำ้นสำุที่ธั้ต่อสำ่วนผู้ถือหุ้นต�มน้ย�ม 
ข้อกำ�หนดสำ้ที่ธั้ (เที่่�)3 

1.04 0.94 1.62

อัตรั�หน่้สำ้นสำุที่ธั้ต่อ EBITDA (เที่่�) 2.78 2.58 5.20

อัตรั�หน่้สำ้นสำุที่ธั้ต่อ EBITDA (เที่่�)4 2.76 2.56 4.16

อัตรั�ผลตอบแที่นจ�กสำ้นที่รััพย์รัวม 5.7 6.0 3.6

อัตราส่วนแสด้งประสิทธ์ิภัาพีในการด้ำาเนินงาน    

อัตรั�ผลตอบแที่นจ�กสำ้นที่รััพย์ (รั้อยละ) 5.7 6.0 3.6 

อัตรั�ผลตอบแที่นจ�กสำ้นที่รััพย์ถ�วรั (รั้อยละ) 29.6 29.4 23.5 

อัตรั�ก�รัหมุนเว่ยนของสำ้นที่รััพย์ (เที่่�) 1.44 1.52 1.22

3 คำ�นวณโดย หน่้สำ้นที่่�ม่ภ�รัะดอกเบ่้ย ไม่รัวมหน่้สำ้นต�มสำัญญ�เช่� หักด้วยเง้นสำดและรั�ยก�รัเที่่ยบเที่่�เง้นสำด และเง้นลงทีุ่นชั�วครั�ว /  

(สำ่วนของผู้ถือหุ้น + หน่้สำ้นภ�ษั่เง้นได้รัอก�รัตัดบัญช่ – สำ้นที่รััพย์ภ�ษั่เง้นได้รัอก�รัตัดบัญช่)

4 คำ�นวณโดย หน่้สำ้นที่่�ม่ภ�รัะดอกเบ่้ย ไม่รัวมหน่้สำ้นต�มสำัญญ�เช่� หักด้วยเง้นสำดและรั�ยก�รัเที่่ยบเที่่�เง้นสำด และเง้นลงทีุ่นชั�วครั�ว /  

กำ�ไรัก่อนหักดอกเบ่้ย ภ�ษั่ ค่�เสำื�อมรั�ค� และค่�ตัดจำ�หน่�ย
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ข้อมูลทั่วไป 
และข้อมูลสำาคัญอื่น
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5.1 ข้อมีูลท์ั�วไป 
 บุค์ค์ลอ้างอิงอื�นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพีย์ บรั้ษััที่ศูนย์รัับฝ่�กหลักที่รััพย์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด

อ�ค�รัตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย เลขที่่� 93 ถนนรััชด�ภ้เษัก เขตด้นแดง กรัุงเที่พมห�นครั 10400

โที่รัศัพที่์ 0 2009 9999 (Call Center)

www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญ่ชำีของบริษัท น�งสำ�วมัญชุภ� สำ้งห์สำุขสำวัสำด้์ ผู้สำอบบัญช่รัับอนุญ�ตเลขที่่� 6112

บรั้ษััที่ เคพ่เอ็มจ่ ภูม้ไชย สำอบบัญช่ จำ�กัด

1 อ�ค�รัเอ็มไพรั์ที่�วเวอรั์ ชั้น 50-51 ถนนสำ�ที่รั เขตสำ�ที่รั กรัุงเที่พมห�นครั 

โที่รัศัพที่์ 0 2677 2060

นายทะเบียนหุ้นกู้ 

และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้ ครัั้งที่่� 1/2556

น�ยที่ะเบ่ยนหุ้นกู้ - ธัน�ค�รักรัุงไที่ย จำ�กัด (มห�ชน)

เลขท่ี่� 977/3 อ�ค�รั เอสำ.เอ็ม ที่�วเวอร์ั ช้ัน 4 ถนนพหลโยธ้ัน แขวงสำ�มเสำนใน เขตพญ�ไที่ กรุังเที่พฯ 10400

โที่รัศัพที่์ 0 2298 0830 ต่อ 129

ผู้แที่นผู้ถือหุ้นกู้ - ธัน�ค�รัไที่ยพ�ณ้ชย์ จำ�กัด (มห�ชน)

อ�ค�รั 2 ชั้น 3 เลขที่่� 1060 ถนนเพชรับุรั่ตัดใหม่ แขวงมักกะสำัน เขตรั�ชเที่ว่ กรัุงเที่พฯ 10400

โที่รัศัพที่์ 0 2256 2316

หุ้นกู้ ครัั้งที่่� 1/2557, ครัั้งที่่� 2/2557, ครัั้งที่่� 3/2557, ครัั้งที่่� 3/2560 และหุ้นกู้ด้อยสำ้ที่ธั้ที่่�ม่ลักษัณะ 

คล้�ยทีุ่น ครัั้งที่่� 1/2559, ครัั้งที่่� 1/2560

น�ยที่ะเบ่ยนหุ้นกู้และผู้แที่นผู้ถือหุ้นกู้ - ธัน�ค�รักรัุงไที่ย จำ�กัด (มห�ชน)

เลขท่ี่� 977/3 อ�ค�รั เอสำ.เอ็ม ที่�วเวอร์ั ช้ัน 4 ถนนพหลโยธ้ัน แขวงสำ�มเสำนใน เขตพญ�ไที่ กรุังเที่พฯ 10400

โที่รัศัพที่์ 0 2298 0830 ต่อ 129

หุ้นกู้ คร้ัังท่ี่� 1/2558, คร้ัังท่ี่� 2/2558, คร้ัังท่ี่� 1/2559, คร้ัังท่ี่� 2/2559, คร้ัังท่ี่� 1/2560 และ คร้ัังท่ี่� 2/2560

น�ยที่ะเบ่ยนหุ้นกู้ - ธัน�ค�รักรัุงไที่ย จำ�กัด (มห�ชน)

เลขท่ี่� 977/3 อ�ค�รั เอสำ.เอ็ม ที่�วเวอร์ั ช้ัน 4 ถนนพหลโยธ้ัน แขวงสำ�มเสำนใน เขตพญ�ไที่ กรุังเที่พฯ 10400

โที่รัศัพที่์ 0 2298 0830 ต่อ 129

5.2 ข้อมีูลสำาค์ัญอื�น
5.2.1 ข้อมูีลอื�นที์�อาจีมีีผึ้ลกระท์บต่อการตัดิ์สินใจีของผู้ึ้ลงทุ์นอย่างมีีนัยสำาคั์ญ

สรุปสาระสำาคัญของสัญญาใหุ้้ใชำ้สิทธุิ	(Area	License	Agreement)	ระหุ้ว�างบริษัทฯ	กับ	7-Eleven,	Inc.	
(“สัญญาใหุ้้ใชำ้สิทธุิ”)	และสัญญาเกี�ยวกับการใหุ้้ความยินยอมในการเสนอขายหุุ้้นต่�อประชำาชำนและการแก้ไข
เพิ�มเต่ิมสัญญาใหุ้้ใชำ้สิทธุิ	ระหุ้ว�างบริษัทฯ	และ	CPG	และ	7-Eleven,	Inc.	(“สัญญาใหุ้้ความยินยอม”)	

บร้ัษัทัี่ฯ ได้ที่ำ�สัำญญ�ให้ใช้ส้ำที่ธักั้บ 7-Eleven, Inc. (เด้มชื�อ “The Southland Corporation”) เมื�อวนัที่่� 7 พฤศจก้�ยน  
2531 โดยบร้ัษัทัี่ฯ ได้รัับส้ำที่ธัใ้นก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้ค้�ปล่กปรัะเภที่ร้ั�นค้�สำะดวกซ้ืึ่อภ�ยใต้เครืั�องหม�ยก�รัค้� “7-Eleven”  
ในปรัะเที่ศไที่ย ภ�ยใต้สัำญญ�ดงักล่�ว 7-Eleven, Inc. ให้ส้ำที่ธัแ้ก่บร้ัษัทัี่ฯ แต่เพ่ยงผู้เด่ยว (Exclusive Right) ในก�รัใช้
รัะบบ 7-Eleven เครืั�องหม�ยก�รัค้� และคว�มลับที่�งก�รัค้�เพื�อปรัะกอบก้จก�รัหรืัอให้ส้ำที่ธั้ช่วงเป็นรั�ยๆ ไปใน
ปรัะเที่ศไที่ย พร้ัอมกับม่ส้ำที่ธั้ในลักษัณะไม่ใช่ก�รัให้ส้ำที่ธั้แต่เพ่ยงผู้เด่ยว (Non-Exclusive Right) ในก�รัใช้
เครืั�องหม�ยก�รัค้�ย่อย (Ancillary Trademarks) ต่�งๆ ของ 7-Eleven, Inc. รัวมถ่งก�รัรัับบร้ัก�รัเก่�ยวกับก�รัฝึกอบรัม
คว�มช่วยเหลือที่�งด้�นเที่คน้คต่�งๆ ต�มข้อตกลงและเงื�อนไขในสำญัญ� โดยบร้ัษัทัี่ฯ ได้ตกลงที่่�จะจ่�ยค่�ตอบแที่นให้แก่  

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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7-Eleven, Inc. ในรัปูของค่�ส้ำที่ธั ้License Royalty เป็นรั�ยเดือนโดยคด้ต�มอตัรั�ส่ำวนร้ัอยละต่อยอดข�ยรัวมรั�ยเดือน
ต�มรั�ยละเอย่ดที่่�รัะบุไว้ในสัำญญ�

นอกเหนือจ�กที่่�กล่�วม�แล้วสำัญญ�ดังกล่�วม่เงื�อนไขที่่�บร้ัษััที่ฯ จะต้องปฏิ้บัต้ต�มข้อตกลงและเงื�อนไขในสำัญญ� 
ในสำ�รัะสำำ�คัญดงัน้่
1. บร้ัษัทัี่ฯ ต้องดำ�รังจำ�นวนร้ั�นค้�ที่่�เปิดดำ�เน้นก�รัข้ันตำ��ไม่น้อยกว่�อตัรั�ส่ำวนร้ัอยละหรืัอจำ�นวนร้ั�นค้�ที่่�กำ�หนดไว้ 

และต�มเงื�อนไขในสำัญญ�ตลอดอ�ยุสำัญญ�น่้ ห�กบรั้ษััที่ฯ ไม่สำ�ม�รัถดำ�เน้นก�รัดังกล่�วได้ 7-Eleven, Inc. จะม่
ส้ำที่ธั้เข้�เป็นผู้ปรัะกอบก้จก�รัร้ั�นค้�น้ันเองหรัือให้ส้ำที่ธั้กับบุคคลอื�นเพื�อดำ�เน้นก�รัโดยไม่ถือเป็นก�รัผ้ดสำัญญ� 
กับบร้ัษััที่ฯ (ณ สำ้�นปี 2563 ม่ร้ั�น 7-Eleven ที่ั�วปรัะเที่ศจำ�นวน 12,432 สำ�ข� ซึ่่�งสูำงกว่�จำ�นวนร้ั�นข้ันตำ�� 
ที่่�ต้องดำ�รังไว้ต�มสำัญญ�) 

2. บร้ัษัทัี่ฯ จะไม่โอนส้ำที่ธัต้�มสัำญญ�น้่ไม่ว่�ที่ัง้หมดหรืัอบ�งส่ำวนโดยปรั�ศจ�กคว�มย้นยอมเป็นล�ยลักษัณ์อกัษัรัของ 
7-Eleven, Inc. 

3. บร้ัษัทัี่ฯ จะไมอ่อกหุ้นเพ้�มหรัอืหลกัที่รััพยต์รั�สำ�รัอื�นใดที่่�สำ�ม�รัถเปล่�ยนแปลงเป็นหุ้นหรัอืโอนหุ้นหรัอืผลปรัะโยชน์
ในหุ้นโดยปรั�ศจ�กคว�มย้นยอมของ 7-Eleven, Inc.

4. บรั้ษััที่ฯ ต้องชดใช้ค่�เสำ่ยห�ยและปกป้อง 7-Eleven, Inc. จ�กก�รัถูกเรั่ยกค่�เสำ่ยห�ยค่�ปรัับคว�มรัับผ้ด (รัวมที่ั้ง
คว�มรัับผ้ดต�มกฎหม�ยแรังง�น) ก�รัฟ้องร้ัองและในบรัรัด�ค่�ใช้จ่�ยอื�นๆ ที่่�เกด้ข้่นต�มเงื�อนไขที่่�รัะบุไว้ในสัำญญ�

5. บร้ัษััที่ฯ จะต้องดำ�เน้นก�รัที่่�จำ�เป็นเพื�อปกป้อง Goodwill และชื�อเส่ำยงที่�งเครืั�องหม�ยก�รัค้� ห�กไม่ดำ�เน้นก�รั 
บร้ัษัทัี่ฯ ตกลงที่่�จะจ่�ยค�่เส่ำยห�ยที่่�เก้ดข้่นให้แก ่7-Eleven, Inc. คำ�นวณต�มยอดข�ยรัวมรั�ยเดอืนต�มรั�ยละเอย่ด
ที่่�รัะบุไว้ในสัำญญ�รัะหว่�งที่่�บร้ัษัทัี่ฯ ที่ำ�ผ้ดหรืัออยู่ในรัะหว่�งกรัะบวนก�รัพ้จ�รัณ�ที่�งศ�ลหรืัออนญุ�โตตลุ�ก�รั

6. ในกรัณ่ที่่�หลักที่รััพย์ของบร้ัษัทัี่ฯ ไม่ได้จดที่ะเบย่นซ้ืึ่อข�ยในตล�ดหลักที่รััพย์ ถ้�บร้ัษัทัี่ฯ ได้รัับคำ�เสำนอซ้ืึ่อกจ้ก�รั
หรัือกรัรัมส้ำที่ธั้์ในที่รััพย์ส้ำนและยอมรัับข้อเสำนอน้ัน บร้ัษััที่ฯ ต้องให้ 7-Eleven, Inc. ใช้ส้ำที่ธั้พ้จ�รัณ�ซึ่ื้อก่อน 
ภ�ยใต้ข้อเสำนอเด่ยวกันโดย 7-Eleven, Inc. สำ�ม�รัถใช้ส้ำที่ธั้น้่ได้ภ�ยใน 60 วันหลังจ�กได้รัับแจ้งจ�กบร้ัษััที่ฯ 
ในกรัณ่ที่่� 7-Eleven, Inc. ไม่ใช้สำ้ที่ธั้ดังกล่�ว บรั้ษััที่ฯ ม่สำ้ที่ธั้ที่่�จะข�ยก้จก�รัหรัือกรัรัมสำ้ที่ธั้์ในที่รััพย์สำ้นดังกล่�ว 
ให้แก่บุคคลเสำนอซึ่ื้อได้โดยบร้ัษััที่ฯ ม่หน้�ที่่� (ก) โอนส้ำที่ธั้ต�มส่ำวนของสัำญญ�น้่ให้แก่ผู้เสำนอซึ่ื้อและชดใช้ 
ค่�เสำ่ยห�ยที่่�อ�จม่ข่้นต่อ 7-Eleven, Inc. (ข) ชำ�รัะเง้นใดๆ ที่่�ค้�งชำ�รัะอยู่แก่ 7-Eleven, Inc. จนครับถ้วนและ  
(ค) ดำ�เน้นก�รัให้ผู้เสำนอซึ่ื้อดำ�เน้นก�รัต�มเงื�อนไขที่่�รัะบุไว้ในสำัญญ�

สำญัญ�ดงักล่�วไม่ได้กำ�หนดเวล�ส้ำ�นสุำดไว้แน่นอนแต่อ�จส้ำ�นผลห�กม่ก�รัผ้ดสัำญญ�ของคูส่ำญัญ� ซึ่่�งรัวมถง่ในกรัณ่
หน่�งกรัณ่ใดดังต่อไปน้่ 
(1)  บร้ัษัทัี่ฯ ปฏิบ้ต้ัผ้ดสัำญญ� ไม่ชำ�รัะเงน้ต�มกำ�หนด และม้ได้แก้ไขภ�ยใน 30 วนันับแต่วนัที่่� 7-Eleven, Inc. ได้แจ้งม�

ยงับร้ัษัทัี่ฯ ในกรัณ่ดงักล่�วสัำญญ�น้่จะถกูยกเล้กทัี่นที่ ่โดย 7-Eleven, Inc. ไม่ต้องแจ้งเป็นล�ยลกัษัณ์อกัษัรัอก่ 
(2)  7-Eleven, Inc. ม่ส้ำที่ธั้ยกเล้กสัำญญ�น้่ในกรัณ่ต่อไปน้่ (ก) บร้ัษััที่ฯ ได้ยื�นขอล้มละล�ย พ้ที่ักษ์ัที่รััพย์หรืัอ 

ปรัับโครังสำร้ั�งองค์กรั หรืัอในกรัณ่อื�นใดที่่�คล้�ยคล่งกนั (ข) บร้ัษัทัี่ฯ ถกูฟ้องล้มละล�ย และม้ได้ม่ก�รัยกเล้กฟ้องในรัะยะ
เวล�ที่่�กำ�หนดในสัำญญ� (ค) 7-Eleven, Inc. เหน็ว่�บร้ัษัทัี่ฯ ไม่สำ�ม�รัถชำ�รัะหน้่ได้ต�มกำ�หนด (ง) บร้ัษัทัี่ฯ โอนส้ำที่ธั้
เพื�อปรัะโยชน์ของเจ้�หน้่ หรืัอไม่สำ�ม�รัถจ่�ยค่�ส้ำที่ธั ้(License Royalty) ได้ เนื�องจ�กเกด้เหตสุุำดว้สัำยเกน้กว่� 180 วนั 
(จ) หน่วยง�นรั�ชก�รัในปรัะเที่ศไที่ยไม่อนมัุต้ก�รัโอนเงน้ออกนอกปรัะเที่ศให้ 7-Eleven, Inc. หรืัอหน่วยง�นรั�ชก�รั
ไม่อนมุต้ัให้เครืั�องหม�ยก�รัค้�ของ 7-Eleven, Inc. สำ�ม�รัถใช้ได้ ในกรัณ่ที่่�เครืั�องหม�ยก�รัค้�ของ 7-Eleven, Inc. 
ไม่สำ�ม�รัถใช้ได้ในปรัะเที่ศไที่ย คูสั่ำญญ�จะตกลงให้ใช้เครืั�องหม�ยก�รัค้�ใหม่หรืัอ 7-Eleven, Inc. อ�จเลือกยกเล้ก
สำญัญ�น้่กไ็ด้ 



112 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

(3)  บร้ัษัทัี่ฯ ม่ส้ำที่ธัย้กเล้กสำญัญ�น้่ในกรัณ่ที่่� 7-Eleven, Inc. ผ้ดสำญัญ�อย่�งเป็นนยัสำำ�คญัเป็นเวล�ต้ดต่อกนั 30 วนั  
หลังจ�กที่่�บร้ัษััที่ฯ ได้แจ้งไปยัง 7-Eleven, Inc. โดยบร้ัษััที่ฯ ยังคงม่หน้�ที่่�ที่่�ต้องแสำดงเจตน�เล้กสัำญญ� 
ไปยงั 7-Eleven Inc. และปฏิบ้ต้ัต�มเงื�อนไขบ�งปรัะก�รัต�มที่่�รัะบุไว้ในสัำญญ�

เมื�อสำญัญ�น้่สำ้�นสุำดลงไม่ว่�ด้วยเหตผุลใดก็ต�มยกเว้นสัำญญ�น้่ถกูยกเล้กโดยบร้ัษัทัี่ฯ เพรั�ะ 7-Eleven, Inc. ปฏ้ิบต้ั 
ผ้ดสำ�รัะสำำ�คัญของสำญัญ� 7-Eleven, Inc. ม่ส้ำที่ธัเ้ลือกซ้ืึ่อส้ำนค้�อปุกรัณ์ ที่่�ด้น ส้ำ�งปลกูสำร้ั�ง หรืัอที่รััพย์ส้ำนต่�งๆ ตลอดจน
บร้ัษัทัี่ฯ ต้องโอนใบอนญุ�ตต่�งๆ ให้แก่ 7-Eleven, Inc. โดยบร้ัษัทัี่ฯ ต้องรัับผ้ดชอบชำ�รัะค่�ใช้จ่�ยภ�ษัแ่ละค่�ธัรัรัมเน่ยม
ในก�รัโอนที่รััพย์ส้ำนต่�งๆ รัวมที่ัง้หยดุใช้เครืั�องหม�ยก�รัค้�คว�มลับที่�งก�รัค้�และรัะบบ 7-Eleven และต้องคืนหรืัอ
ที่ำ�ล�ยคว�มลับที่�งก�รัค้�ที่ัง้หมดรัวมที่ัง้คูมื่อและสำำ�เน�เอกสำ�รัต่�งๆ ต�มคำ�สัำ�งของ 7-Eleven, Inc.

ยกเว้นสัำญญ�น้่ถกูยกเล้กโดยบร้ัษัทัี่ฯ เพรั�ะ 7-Eleven, Inc. ปฏิบ้ต้ัผ้ดสำ�รัะสำำ�คัญของสำญัญ� บร้ัษัทัี่ฯ และบคุคล 
ที่่�เก่�ยวข้องกับบร้ัษัทัี่ฯ โดยที่�งตรัง โดยที่�งอ้อม รัวมถง่ตัวแที่นผู้ถือหุ้นจะต้องไม่ดำ�เน้นธุัรักจ้ด้�นร้ั�นค้�สำะดวกซ้ืึ่อเป็น 
รัะยะเวล� 7 ปีหลังจ�กสำัญญ�น้่ส้ำ�นสำุดลงในปรัะเที่ศสำหรััฐอเมร้ัก�หรัือปรัะเที่ศใดๆ ในโลกที่่� 7-Eleven, Inc. ดำ�เน้น 
ธัุรัก้จเองให้แฟรันไชส์ำหรืัอให้ส้ำที่ธัอ้ยู่ เว้นแต่กรัณ่ที่่� 7-Eleven, Inc. หรืัอบคุคลที่่� 7-Eleven, Inc. แต่งต้ังมอบหม�ย 
ไม่ใช้ส้ำที่ธัเ้ข้�ซ้ืึ่อกจ้ก�รัต่อจ�กบร้ัษัทัี่ฯ 

ในสำญัญ�ให้ใช้ส้ำที่ธัยั้งกำ�หนดว่� ห�กบร้ัษัทัี่ฯ จะที่ำ�ก�รัข�ยหุ้นต่อปรัะช�ชนหรืัอบคุคลใดๆ โดยนำ�หุ้นเข้�จดที่ะเบย่น
ซ้ืึ่อข�ยในตล�ดหลักที่รััพย์ บรั้ษััที่ฯ จะต้องแจ้งให้ 7-Eleven, Inc. ที่รั�บโดยที่ันที่่ถ่งเงื�อนไข ข้อเสำนอ รัวมถ่งข้อมูล 
ที่่�เก่�ยวข้องที่ัง้หมด โดย 7-Eleven, Inc. ตกลงที่่�จะอนุญ�ตต�มข้อเสำนอดังกล่�วภ�ยใต้เงื�อนไขบ�งปรัะก�รั รัวมถง่เงื�อนไข
ที่่�ว่� ณ เวล�ที่่�เสำนอข�ยหุ้น จำ�นวนหุ้นที่่�เสำนอข�ยต้องไม่เก้นกว่�ร้ัอยละ 49 ของทุี่นจดที่ะเบย่น ซึ่่�งก�รัออกและเสำนอข�ย
หุ้นในคร้ัังน้่ได้รัับอนญุ�ตจ�ก 7-Eleven, Inc. โดยครับถ้วนถกูต้องแล้ว ต�มข้อตกลงและเงื�อนไขในสำญัญ�ให้คว�มย้นยอม
 ซึ่่�งม่สำ�รัะสำำ�คัญโดยย่อ ดงัน้่

ต�มข้อกำ�หนดของสำญัญ�ให้ใช้ส้ำที่ธัข้้�งต้น 7-Eleven, Inc. ตกลงให้คว�มย้นยอมต่อก�รัเสำนอข�ยหุ้นต่อปรัะช�ชน 
รัวมถง่ก�รันำ�หุ้นเข้�จดที่ะเบย่นซ้ืึ่อข�ยในตล�ดหลกัที่รััพย์ในคร้ัังน้่โดยก�รัเข้�ที่ำ�สัำญญ�ให้คว�มย้นยอมกบับร้ัษัทัี่ฯ และ
 CPG เมื�อวนัที่่� 20 ส้ำงห�คม 2546 พร้ัอมกบัก�รัให้คว�มย้นยอม บร้ัษัทัี่ฯ และ 7-Eleven, Inc. ยงัได้ม่ก�รัตกลงแก้ไข 
สำ�รัะสำำ�คัญบ�งปรัะก�รัในสัำญญ�ให้ใช้ส้ำที่ธั ้ รัวมถ่ง CPG ได้ตกลงที่่�จะเข้�ผูกพนัต�มข้อตกลงในสัำญญ�ให้คว�มย้นยอม
โดยม่สำ�รัะสำำ�คัญโดยย่อ ดงัน้่

ในก�รัเข้�ที่ำ�สัำญญ�ให้คว�มย้นยอมดังกล่�ว บร้ัษัทัี่ฯ และ CPG ได้ให้คำ�รัับรัองและสำญัญ�ต่อ 7-Eleven, Inc. ใน
เรืั�องต่�งๆ ซึ่่�งรัวมถง่ (ก) หุ้นที่ัง้หมดของบร้ัษัทัี่ฯ และของ CPG จะม้ได้อยู่หรืัอถกูให้เป็นหลกัปรัะกันหน้่จำ�นำ�หรืัอก่อให้
เกด้ภ�รัะผูกพันใดๆ เว้นแต่จะได้รัับคว�มย้นยอมเป็นล�ยลักษัณ์อกัษัรัจ�ก 7-Eleven, Inc. ก่อน (ข) บร้ัษัทัี่ฯ และ CPG 
ตกลงที่่�จะไม่เข้�ที่ำ�สัำญญ�ใดๆ ซึ่่�งจะเป็นเหตุให้เป็นก�รัปฏ้ิบต้ัผ้ดสัำญญ�ให้คว�มย้นยอมฉบับน้่ หรืัอในที่�งกลับกนัจะส่ำง
ผลให้ก�รัปฏ้ิบต้ัต�มสัำญญ�ให้คว�มย้นยอมฉบับน้่ม่ผลเป็นก�รัปฏ้ิบต้ัผ้ดสัำญญ�ใดๆ ดงักล่�ว (ค) ตลอดอ�ยุของสำญัญ�
ให้ใช้ส้ำที่ธั ้CPG จะดำ�รังไว้ซึ่่�งอำ�น�จในก�รัแต่งต้ังและอำ�น�จควบคมุจำ�นวนกรัรัมก�รัข้�งม�กของบร้ัษัทัี่ฯ ห�กไม่สำ�ม�รัถ
ดำ�เน้นก�รัได้ CPG ตกลงที่่�จะซ้ืึ่อหุ้นของบร้ัษัทัี่ฯ ในจำ�นวนที่่�จะที่ำ�ให้ CPG เป็นผู้ถือหุ้นม�กกว่�ร้ัอยละ 50 ของหุ้นที่่�ออก
และจำ�หน่�ยแล้วที่ัง้หมดของบร้ัษัทัี่ฯ

นอกเหนือจ�กก�รัให้คำ�รัับรัองและสำัญญ�ดังกล่�ว คู่สัำญญ�ได้ตกลงแก้ไขเปล่�ยนแปลงเงื�อนไขและข้อตกลง 
ต�มสัำญญ�ให้ใช้ส้ำที่ธับ้�งข้อโดยสำ�รัะสำำ�คัญของส่ำวนที่่�ได้แก้ไขสำรุัปได้ดังน้่
(ก) บร้ัษััที่ฯ และ CPG รัับที่รั�บและเข้�ใจว่�ก�รัที่่� 7-Eleven, Inc. ได้ให้ใช้ส้ำที่ธั้ในเครืั�องหม�ยก�รัค้�และส้ำที่ธั้อื�น 

แก่บร้ัษัทัี่ฯ ต�มสัำญญ�ให้ใช้ส้ำที่ธั ้เนื�องจ�กคว�มเชื�อมั�นในคว�มสำ�ม�รัถที่�งธุัรักจ้ ที่�งก�รัเงน้ และชื�อเส่ำยงของบร้ัษัทัี่ฯ  
CPG และกลุ่มผู้ถือหุ้นของบร้ัษััที่ฯ และ CPG ดังน้ัน CPG และบุคคลที่่�เก่�ยวข้อง รัวมถ่งบร้ัษััที่รั่วมของ CPG  
(ต�มรั�ยละเอ่ยดในสำัญญ�) ตกลงที่่�จะไม่โอน ข�ย จำ�นำ� ก่อภ�รัะผูกพัน หรัือจำ�หน่�ยไปโดยปรัะก�รัใด ซึ่่�งหุ้น
หรัือผลปรัะโยชน์ไม่ว่�ที่�งตรังหรัือที่�งอ้อมในหุ้นของบรั้ษััที่ฯ หรัือที่รััพย์สำ้นที่ั้งหมด หรัือในสำัดสำ่วนที่่�สำำ�คัญของ 
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บร้ัษัทัี่ฯ โดยไม่ได้รัับคว�มย้นยอมจ�ก 7-Eleven, Inc. แต่ไม่รัวมถ่งก�รัโอน ข�ย จำ�นำ� ก่อภ�รัะผูกพนั หรืัอจำ�หน่�ย
ไปซึ่่�งหุ้นของบร้ัษัทัี่ฯ โดย CPG หรืัอบร้ัษัทัี่ร่ัวมของ CPG ห�ก CPG ยงัคงถือหุ้นในบร้ัษัทัี่ฯ ไม่ว่�ที่�งตรังหรืัอที่�งอ้อม
เก้นกว่�จำ�นวน 157,500,000 หุ้น (ณ รั�ค�พ�ร์ั 10 บ�ที่) และดำ�รังไว้ซึ่่�งอำ�น�จในก�รัแต่งต้ัง และอำ�น�จ 
ควบคุมจำ�นวนกรัรัมก�รัข้�งม�กของบรั้ษััที่ฯ ที่ั้งน่้ CPG หรัือบรั้ษััที่รั่วมของ CPG จะต้องแจ้งก�รัโอน ข�ย จำ�นำ� 
ก่อภ�รัะผูกพันในหุ้นดังกล่�วข้�งต้นให้ 7-Eleven, Inc. ที่รั�บล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 30 วัน

(ข) ภ�ยหลังก�รัเสำนอข�ยหุ้นต่อปรัะช�ชนในแต่ละคร้ััง CPG จะถือหุ้นในบร้ัษััที่ฯ ไม่ว่�โดยที่�งตรังหรืัอที่�งอ้อม 
ไม่น้อยกว่�จำ�นวน 157,500,000 หุ้น (ณ รั�ค�พ�รั์ 10 บ�ที่)

(ค) ตรั�บเที่่�ที่่�หลักที่รััพย์ของบรั้ษััที่ฯ เป็นหลักที่รััพย์จดที่ะเบ่ยนซึ่ื้อข�ยในตล�ดหลักที่รััพย์ ห�ก CPG ได้รัับข้อเสำนอ
ซึ่ื้อหุ้นของบร้ัษััที่ฯ ที่่�ตนถือจ�กบุคคลอื�นและปรัะสำงค์จะข�ยหุ้นดังกล่�ว และ 7-Eleven, Inc. พ้จ�รัณ�เห็นว่� 
ก�รัข�ยหุ้นดงักล่�วจะที่ำ�ให้ CPG และบร้ัษัทัี่ร่ัวม (ต�มรั�ยละเอย่ดในสำญัญ�) สำญูเส่ำยอำ�น�จก�รัควบคุมบร้ัษัทัี่ฯ 
CPG จะต้องเสำนอข�ยหุ้นดังกล่�วให้ 7-Eleven, Inc. ก่อน ภ�ยใต้ข้อเสำนอเด่ยวกันกับที่่�บุคคลอื�นเสำนอแก่ CPG  
โดยจะต้องดำ�เน้นก�รัต�มขั้นตอนที่่�รัะบุในสำัญญ�

(ง) บรั้ษััที่ฯ จะไม่ข�ย โอน จำ�นอง จำ�นำ� ก่อภ�รัะผูกพัน หรัือจำ�หน่�ยไปโดยปรัะก�รัอื�นใดซึ่่�งที่รััพย์สำ้นที่ั้งหมดหรัือ 
ในสำัดสำ่วนที่่�สำำ�คัญของบร้ัษััที่ฯ รัวมถ่งผลปรัะโยชน์ที่�งตรังและที่�งอ้อมในที่รััพย์ส้ำนดังกล่�ว โดยไม่ได้รัับ 
คว�มย้นยอมจ�ก 7-Eleven, Inc. เว้นแต่เป็นก�รัจำ�หน่�ยส้ำนค้�หรืัอก�รัให้บร้ัก�รัในที่�งก�รัค้�ปกต้ของบร้ัษัทัี่ฯ

(จ) ภ�รัะหน้�ที่่�ของบรั้ษััที่ฯ กรัณ่ที่่�สำัญญ�ให้ใช้สำ้ที่ธั้สำ้�นสำุดลงม่ก�รัแก้ไขเปล่�ยนแปลงโดยม่สำ�รัะสำำ�คัญดังน่้
(1) ห�กสำญัญ�ให้ใช้ส้ำที่ธัส้ำ้�นสำดุลงไมว่�่ดว้ยเหตุผลใดกต็�ม และ 7-Eleven, Inc. ไมใ่ชส้้ำที่ธัท้ี่่�จะซึ่ือ้ส้ำนค�้ อปุกรัณ์ 

ที่่�ด้น ส้ำ�งปลกูสำร้ั�ง หรืัอที่รััพย์ส้ำนต่�งๆ ที่่�ใช้ในก�รัปรัะกอบกจ้ก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ บร้ัษัทัี่ฯ ตกลงที่่�จะหยดุใช้ รัวมถ่ง 
ดำ�เน้นก�รัให้บคุคลที่่�เก่�ยวข้อง (ต�มรั�ยละเอย่ดในสัำญญ�) หยุดใช้เครืั�องหม�ยก�รัค้� คว�มลับที่�งก�รัค้�  
และรัะบบ 7-Eleven รัวมถ่งเอกสำ�รัที่่�ม่ล้ขสำ้ที่ธั้์ที่่�เก่�ยวข้องอื�นๆ คืนหรัือที่ำ�ล�ยต�มคำ�สำั�งของ 7-Eleven, Inc.  
ซึ่่�งคว�มลบัที่�งก�รัค้�ที่ัง้หมด รัวมที่ัง้คูมื่อ (โดยบร้ัษัทัี่ฯ จะต้องรัับผ้ดชอบชำ�รัะค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ ที่่�เก้ดข้่น)  
และสำำ�เน�เอกสำ�รัต่�งๆ และดำ�เน้นก�รัอื�นใดต�มที่่�รัะบุไว้ในสำัญญ�

(2) ห�กสัำญญ�ให้ใช้ส้ำที่ธัส้ำ้�นสุำดลง เพรั�ะบร้ัษัทัี่ฯ ปฏ้ิบต้ัผ้ดสัำญญ�ให้ใช้ส้ำที่ธัไ้มว่�่ด้วยเหตุหน่�งเหตใุดต�มที่่�กล่�ว 
ในสำรุัปสำ�รัะสำำ�คัญของสัำญญ�ให้ใช้ส้ำที่ธั้ข้�งต้น หรัือม่เหตุเล้กสัำญญ�ที่่�รัะบุไว้ในสำัญญ�ให้คว�มย้นยอม 
ที่่�ได้สำรุัปไว้ในย่อหน้�ถัดไป บร้ัษัทัี่ฯ จะต้องรัับผ้ดชำ�รัะค่�เส่ำยห�ย (Liquidated Damages) ให้แก่ 7-Eleven, Inc.  
ในอัตรั�ดังน้่ (ก) ในกรัณ่ที่่� 7-Eleven, Inc. ไมใ่ชส้้ำที่ธัใ้นก�รัซึ่ือ้ที่รััพยส้์ำนที่ัง้หมดของบร้ัษัทัี่ฯ ให้ชำ�รัะค่�เส่ำยห�ย 
เป็นจำ�นวนเท่ี่�กับ 10 เท่ี่�ของค่�ส้ำที่ธัร้ั�ยปีถัวเฉล่�ยภ�ยในรัอบรัะยะเวล� 12 เดือนก่อนหน้� (ข) ในกรัณ่ที่่�  
7-Eleven, Inc. ใช้ส้ำที่ธัใ้นก�รัซ้ืึ่อที่รััพย์ส้ำนที่ัง้หมดของบร้ัษัทัี่ฯ ให้ชำ�รัะค่�เส่ำยห�ยเป็นจำ�นวนเที่่�กับ 3 เที่่� 
ของค่�ส้ำที่ธัร้ั�ยปีถวัเฉล่�ยภ�ยในรัอบรัะยะเวล� 12 เดือนก่อนหน้� ที่ัง้น้่ ก�รัคด้คำ�นวณค่�เส่ำยห�ยดังกล่�วข้�งต้น 
ไม่ตัดสำ้ที่ธั้ 7-Eleven, Inc. ที่่�จะเรั่ยกค่�เสำ่ยห�ยต�มที่่�กฎหม�ยหรัือสำัญญ�กำ�หนดไว้

นอกเหนือไปจ�กเหตุที่่�อ�จที่ำ�ให้สัำญญ�ส้ำ�นสุำดลงต�มที่่�กล่�วในสัำญญ�ให้ใช้ส้ำที่ธัสั้ำญญ�ให้คว�มย้นยอม ยงักำ�หนดให้
เหตตุ่อไปน้่ถือเป็นก�รัผ้ดสัำญญ�ให้ใช้ส้ำที่ธัใ้นสำ�รัะสำำ�คัญ (ก) บร้ัษัทัี่ฯ หรืัอ CPG ผ้ดคำ�รัับรัองที่่�สำำ�คญัในสำญัญ�ให้คว�ม
ย้นยอมหรืัอที่่�เก่�ยวกับก�รัเสำนอข�ยหลักที่รััพย์ต่อปรัะช�ชนในคร้ัังน้่ (ข) บร้ัษัทัี่ฯ หรืัอ CPG ปฏ้ิบต้ัผ้ดข้อตกลง เงื�อนไข 
หรืัอสำญัญ�ต่�งๆ ในสำ�รัะสำำ�คัญ ซึ่่�งรัวมถง่ก�รัดำ�รังสัำดส่ำวนก�รัถือหุ้นภ�ยหลงัก�รัเสำนอข�ยหุ้นต่อปรัะช�ชนไม่ว่�โดยที่�ง
ตรังหรืัอที่�งอ้อมในบร้ัษัทัี่ฯ ไม่น้อยกว่� 157,500,000 หุ้น (ณ รั�ค�พ�ร์ั 10 บ�ที่) และก�รัที่่� CPG ไม่ดำ�รังไว้ซึ่่�งอำ�น�จ
ในก�รัแต่งต้ัง และอำ�น�จควบคมุจำ�นวนกรัรัมก�รัข้�งม�กของบร้ัษัทัี่ฯ และ CPG ไม่สำ�ม�รัถซ้ืึ่อหุ้นเพ้�มจนที่ำ�ให้ CPG  
ถือหุ้นม�กกว่�ร้ัอยละ 50 ของหุ้นที่่�ออกและจำ�หน่�ยแล้วที่ัง้หมดของบร้ัษัทัี่ฯ ในกรัณ่ดังกล่�ว 7-Eleven, Inc. ตกลงจะส่ำง
หนงัสืำอบอกกล่�วรัะบถุง่เหตผุ้ดสัำญญ�ให้แก่บร้ัษัทัี่ฯ และ CPG ห�กก�รัผ้ดสัำญญ�ดงักล่�วสำ�ม�รัถเย่ยวย�แก้ไขได้ บร้ัษัทัี่ฯ  
จะต้องดำ�เน้นก�รัแก้ไขเหตดุงักล่�วให้เป็นที่่�พอใจของ 7-Eleven, Inc. ภ�ยในรัะยะเวล� 30 วนั (อย่�งไรัก็ต�ม 7-Eleven, 
Inc. อ�จจะกำ�หนดรัะยะเวล�ดังกล่�วให้น้อยลงได้) ในกรัณ่ที่่�บร้ัษัทัี่ฯ ไม่สำ�ม�รัถดำ�เน้นก�รัแก้ไขได้ภ�ยในรัะยะเวล� 
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ที่่�กำ�หนดไว้ 7-Eleven, Inc. จะม่ส้ำที่ธัด้ำ�เน้นก�รัอย่�งใดอย่�งหน่�งดงัต่อไปน้่ (ก) เล้กสัำญญ�ให้ใช้ส้ำที่ธั ้(ข) เพ้�มค่�ส้ำที่ธั ้
รั�ยเดือนของร้ั�นค้�ที่่�ได้รัับอนญุ�ตให้ใช้เครืั�องหม�ยก�รัค้�ในอัตรั�ที่่�เท่ี่�กับอตัรั�ที่่�ใช้สำำ�หรัับก�รัให้ใช้ส้ำที่ธัแ้ก่ผู้ขอรัับส้ำที่ธั้
รั�ยใหม่ (ค) กำ�หนดให้บร้ัษัทัี่ฯ และ CPG (ห�ก CPG ยงัม่ฐ�นะเป็น Controlling Principal ต�มคว�มหม�ยในสัำญญ� 
ให้คว�มย้นยอม) เข้�ที่ำ�สำญัญ�ให้ใช้ส้ำที่ธัฉ้บบัใหม่ ซึ่่�งจะม่ข้อกำ�หนดและเงื�อนไขที่่�แตกต่�งไปจ�กเด้ม รัวมถง่ก�รัคด้ค่�ส้ำที่ธั้  
และค่�ใช้จ่�ยในก�รัโฆษัณ�ที่่�เพ้�มสำงูข้่น และ (ง) แต่งต้ังตัวแที่นของ 7-Eleven, Inc. เข้�ดำ�รังตำ�แหน่งกรัรัมก�รัของ 
บร้ัษัทัี่ฯ

สำญัญ�ให้คว�มย้นยอมอยู่ภ�ยใต้บังคบัและก�รัต่คว�มของกฎหม�ยแห่งรััฐเที่ก็ซึ่สัำ ปรัะเที่ศสำหรััฐอเมร้ัก�

สรุปสาระสำาคัญของสัญญาใหุ้้สิทธุิแฟรนไชำส์หุ้ลัก	(Master	Franchise	Agreement)	ระหุ้ว�างบริษัท	
CP	ALL	(Cambodia)	Co.,	Ltd.	และบริษัท	CP	ALL	Laos	Co.,	Ltd.	กับ	7-Eleven,	Inc.	
(รวมเรียกว�า	“สัญญาแฟรนไชำส์”)	

บร้ัษัทัี่ CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่่�งเป็นบร้ัษัทัี่ย่อยที่�งอ้อมของบร้ัษัทัี่ฯ ที่่�จดัต้ังในปรัะเที่ศกัมพูช� และบร้ัษัทัี่  
CP ALL Laos Co., Ltd. ซึ่่�งเป็นบร้ัษััที่ย่อยที่�งอ้อมของบร้ัษััที่ฯ ที่่�จัดต้ังในสำ�ธั�รัณรััฐปรัะช�ธั้ปไตยปรัะช�ชนล�ว  
(รัวมเร่ัยกว่� “บร้ัษัทัี่ย่อย”) ได้ที่ำ�สัำญญ�แฟรันไชส์ำกับ 7-Eleven, Inc. (“SEI”) เมื�อวนัที่่� 5 พฤษัภ�คม 2563 (สำำ�หรัับ
ปรัะเที่ศกมัพูช�) และ 28 ส้ำงห�คม 2563 (สำำ�หรัับสำ�ธั�รัณรััฐปรัะช�ธัป้ไตยปรัะช�ชนล�ว) โดยบร้ัษัทัี่ย่อยได้รัับส้ำที่ธั้ 
ในก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จค้�ปล่กปรัะเภที่ร้ั�นค้�สำะดวกซ้ืึ่อภ�ยใต้เครืั�องหม�ยก�รัค้� “7-Eleven” ในปรัะเที่ศสำ�ธั�รัณรััฐ
ปรัะช�ธั้ปไตยปรัะช�ชนล�วและกัมพชู� ภ�ยใต้สำัญญ�ดงักล่�ว SEI ให้สำ้ที่ธั้แก่บรั้ษััที่ย่อยแต่เพย่งผู้เด่ยว (Exclusive 
Right) ในก�รัใช้รัะบบ 7-Eleven เครืั�องหม�ยก�รัค้� และคว�มลับที่�งก�รัค้�เพื�อปรัะกอบก้จก�รัหรืัอให้ส้ำที่ธั้ช่วง 
เป็นรั�ยๆ ไปในปรัะเที่ศสำ�ธั�รัณรััฐปรัะช�ธัป้ไตยปรัะช�ชนล�วและกัมพชู� โดยสัำญญ�ดังกล่�วม่เงื�อนไขที่่�บร้ัษัทัี่ย่อย 
จะต้องปฏิบ้ต้ัต�มข้อตกลงและเงื�อนไขในสัำญญ�ในสำ�รัะสำำ�คัญ เช่น
- บร้ัษััที่ย่อยต้องชำ�รัะค่� Master Franchise Fee ณ วันเข้�ที่ำ�สัำญญ�แฟรันไชส์ำ รัวมถ่งชำ�รัะค่� Royalty Fee  

เป็นรั�ยเดือน ซึ่่�งคำ�นวณจ�กยอดข�ยรัวมรั�ยเดือนของบร้ัษััที่ย่อยจ�กก�รัปรัะกอบก้จก�รัร้ั�นค้�สำะดวกซึ่ื้อ 
ภ�ยใต้เครัื�องหม�ยก�รัค้� “7-Eleven” (“รั้�นค้�”) 

- ห�กบร้ัษััที่ย่อยไม่สำ�ม�รัถเปิดร้ั�นค้�ต�มจำ�นวนข้ันตำ��ที่่�กำ�หนดในแผน Development Schedule โดยจงใจ  
(willful misconduct) หรัือปรัะม�ที่เล้นเล่ออย่�งรั้�ยแรังของบร้ัษััที่ย่อย บร้ัษััที่ย่อยจะต้องชำ�รัะค่�ปรัับให้แก่  
SEI ต�มจำ�นวนรั้�นค้�ที่่�ไม่สำ�ม�รัถเปิดให้ครับต�มจำ�นวนข้ันตำ�� และห�กบร้ัษััที่ย่อยไม่สำ�ม�รัถเปิดรั้�นค้� 
ต�มจำ�นวนข้ันตำ��ที่่�กำ�หนดดังกล่�ว เป็นรัะยะเวล� 3 ปีต้ดต่อกัน SEI จะม่ส้ำที่ธั้ (ก) ยกเล้กส้ำที่ธั้ exclusivity  
ของบรั้ษััที่ย่อย หรัือ (ข) บอกเล้กสำัญญ�แฟรันไชสำ์ 

- ให้ผู้ม่อำ�น�จควบคุม (Controlling Principals) ของบร้ัษััที่ย่อย (ได้แก่ CP ALL และ Albuera International  
Limited ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่และเป็นบร้ัษััที่ย่อยของ CP ALL) ต้องคำ้�ปรัะกันก�รัปฏ้ิบัต้ต�มหน้�ที่่�ภ�ยใต้สำัญญ� 
แฟรันไชสำ์ของบรั้ษััที่ย่อย

- บร้ัษััที่ย่อยจะต้องชดใช้คว�มเส่ำยห�ยและปกป้อง SEI และกรัรัมก�รั ผู้ถือหุ้น ผู้บร้ัห�รั ผู้จัดก�รั และลูกจ้�ง 
ของ SEI สำำ�หรัับคว�มเส่ำยห�ยและค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ ที่่�เก้ดจ�กก�รัดำ�เน้นก�รัของบร้ัษัทัี่ย่อยภ�ยใต้สัำญญ�แฟรันไชส์ำ  
(ไม่ว่�กรัะที่ำ�โดยบร้ัษััที่ย่อย ผู้ม่อำ�น�จควบคุม (Controlling Principals) ของบร้ัษััที่ย่อย หรัือบร้ัษััที่ในกลุ่ม 
กรัรัมก�รั ผู้จัดก�รั ผู้บร้ัห�รั ลกูจ�้ง ตวัแที่น ผู้รัับเหม� หรัอืบคุคลอื�นที่่�กรัะที่ำ�ก�รัแที่นบร้ัษัทัี่ดังกล�่ว) ต�มเงื�อนไข
ที่่�รัะบุในสัำญญ�แฟรันไชส์ำ และห�กสัำญญ�แฟรันไชส์ำสำ้�นสำุดลงเนื�องจ�ก SEI ใช้ส้ำที่ธั้บอกเล้กสัำญญ� (เว้นแต่เป็น
กรัณ่บอกเล้กสำญัญ�เนื�องจ�กเหตสุำดุว้สำยั) บร้ัษัทัี่ยอ่ยจะตอ้งรัับผ้ดในก�รัชำ�รัะค�่เส่ำยห�ย (Liquidated Damages) 
ให้แก่ SEI ต�มที่่�รัะบุในสำัญญ�แฟรันไชสำ์
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ที่ัง้น้่ ต�มข้อกำ�หนดที่่�รัะบุในสัำญญ�แฟรันไชส์ำ สำญัญ�แฟรันไชส์ำม่กำ�หนดรัะยะเวล� 30 ปี โดยรัะยะเวล�ดังกล่�ว 
ให้เร้ั�มนับต้ังแต่วนัที่่�เปิดร้ั�นค้�แรัก และคูสั่ำญญ�สำ�ม�รัถตกลงต่ออ�ยุสำญัญ�ไปได้อก่สำองครั�ว โดยต่อได้ครั�วละ 20 ปี
 

สำัญญ�แฟรันไชส์ำจะส้ำ�นผลเมื�อม่ก�รับอกเล้กโดยคู่สัำญญ�หรืัอผ้ดสำัญญ�ของคู่สัำญญ� ซึ่่�งรัวมถ่งกรัณ่หน่�งกรัณ่ใด 
ดงัต่อไปน้่
(1)  บร้ัษััที่ย่อย ม่ส้ำที่ธั้บอกเล้กสัำญญ�ในกรัณ่ที่่�บร้ัษััที่ย่อยปรัะกอบก้จก�รัแฟรันไชสำ์ข�ดทีุ่นต้ดต่อกัน ต�มเงื�อนไข 

ที่่�กำ�หนดในสำัญญ�แฟรันไชสำ์
(2) ในกรัณ่ที่ั�วไป SEI ม่ส้ำที่ธั้บอกเล้กสำัญญ� ถ้�ห�กบร้ัษััที่ย่อยปฏ้ิบัต้ผ้ดสำัญญ�แฟรันไชสำ์ และม้ได้แก้ไขภ�ยใน  

60 วัน (หรัือรัะยะเวล�อื�นใดที่่�คู่สำัญญ�ตกลงกัน) นับแต่วันที่่� SEI ได้แจ้งม�ยังบรั้ษััที่ย่อย
(3) SEI ม่ส้ำที่ธั้บอกเล้กสำัญญ� โดยไม่ต้องให้รัะยะเวล�แก้ไขเย่ยวย�ในบ�งกรัณ่ เช่น (ก) กรัณ่บร้ัษััที่ย่อยจงใจ 

เปิดเผยข้อมูลคว�มลับให้แก่พนักง�นหรืัอบคุคลภ�ยนอกโดยไม่ได้ดำ�เน้นก�รัให้บคุคลดังกล่�วตกลงรัักษั�คว�มลับ 
(Willful and Material Breach) (ข) กรัณ่ม่ก�รัจงใจใช้ที่รััพย์ส้ำนที่�งปัญญ� ข้อมูล หรืัอรัะบบของ SEI โดยไม่ถกูต้อง
อย่�งม่นัยสำำ�คัญ (ค) กรัณ่บร้ัษััที่ย่อย หรืัอผู้ม่อำ�น�จควบคุม (Controlling Principals) ของบร้ัษััที่ย่อย เข้�สู่ำ
กรัะบวนก�รัล้มละล�ยหรัือฟื้้นฟูก้จก�รั (ง) กรัณ่บรั้ษััที่ย่อยจงใจผ้ดข้อกฎหม�ย Anti-terrorism Laws
เมื�อสำัญญ�แฟรันไชส์ำสำ้�นสุำดลง SEI หรืัอบุคคลที่่� SEI แต่งต้ังจะม่ส้ำที่ธั้ซ้ืึ่อก้จก�รัจ�กบร้ัษััที่ย่อย ที่่�รั�ค�ตล�ด  

(Fair Market Value) ซึ่่�งกำ�หนดโดยผู้ปรัะเม้นรั�ค�ที่่�บร้ัษัทัี่ย่อย และ SEI แต่งต้ังร่ัวมกัน ถ้�ห�ก SEI หรืัอบคุคลที่่� SEI 
แต่งต้ัง ไม่ใช้ส้ำที่ธัซ้ื้ึ่อกจ้ก�รัดงักล่�ว หรืัอไม่ใช้ส้ำที่ธัซ้ื้ึ่อกจ้ก�รัในรั�ค�ที่่�ผู้ปรัะเม้นรั�ค�กำ�หนด บร้ัษัทัี่ย่อยจะม่ส้ำที่ธัข้�ย
กจ้ก�รัให้แก่บคุคลภ�ยนอก

สำญัญ�แฟรันไชส์ำอยู่ภ�ยใต้บังคบัและก�รัต่คว�มของกฎหม�ยแห่งรััฐเท็ี่กซึ่สัำ ปรัะเที่ศสำหรััฐอเมร้ัก�

สรุปสาระสำาคัญของสัญญาอื�นๆ
(1) สัญญาบริหารงานร้านเซ่เว่นอีเลฟเว่น (SBP Type A)

คู่สำัญญ� : บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) (“บรั้ษััที่ฯ”) และผู้ดำ�เน้นก�รั
อ�ยุสำัญญ� : Type A ปัจจบุนัจะม่เฉพ�ะก�รัต่อสัำญญ�จ�กสัำญญ�เด้มเที่�่น้ันโดยบร้ัษัทัี่ใหต่้อสัำญญ�

ได้ครั�วละ 5 ปี เว้นแต่ม่ก�รับอกเล้กสำัญญ�ต�มที่่�รัะบุในสำัญญ�
ค่�ใช้จ่�ยในก�รัเข้�ที่ำ�สำัญญ� : เป็นไปต�มหลักเกณฑ์์ที่่�บรั้ษััที่ฯ กำ�หนดและเป็นจำ�นวนเง้นที่่�แน่นอน
ค่�ตอบแที่นก�รับร้ัห�รั : ผู้ดำ�เน้นก�รัจะได้รัับค่�ตอบแที่นจ�กก�รับร้ัห�รัง�นต�มสูำตรัก�รัคำ�นวณที่่�บร้ัษััที่ฯ 

กำ�หนดในรัูปแบบ Type A
เงื�อนไขอื�นๆ ที่่�สำำ�คัญ : (1) ผู้ดำ�เน้นก�รัตกลงเข้�รัับเป็นผู้บรั้ห�รัรั้�นค้�ของบรั้ษััที่ฯ โดยผู้ดำ�เน้นก�รั  

 ต้องบรั้ห�รัรั้�นค้�ภ�ยใต้รัะบบ 7-Eleven เที่่�นั้น
  (2) ผู้ดำ�เน้นก�รัจะไม่ที่ำ�ก�รัโอนส้ำที่ธัต้�มสัำญญ�น้่ให้แก่บคุคลใดๆ โดยปรั�ศจ�ก 
   คว�มย้นยอมเป็นล�ยลักษัณ์อักษัรัล่วงหน้�จ�กบรั้ษััที่ฯ
  (3) บรั้ษััที่ฯ ม่สำ้ที่ธั้บอกเล้กสำัญญ�กรัณ่ผู้ดำ�เน้นก�รัปฏิ้บัต้ผ้ดเงื�อนไขสำัญญ�

(2) สัญญาบริหารงานร้านเซ่เว่นอีเลฟเว่น (SBP Type B) 
คู่สำัญญ� : บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) (“บรั้ษััที่ฯ”) และผู้ดำ�เน้นก�รั
อ�ยุสำัญญ� : 6 ปี นบัจ�กวนัเร้ั�มบร้ัห�รัง�นร้ั�นค้� เว้นแต่ม่ก�รับอกเล้กสัำญญ�ต�มที่่�รัะบุในสัำญญ�
ค่�ใช้จ่�ยในก�รัเข้�ที่ำ�สำัญญ� : เป็นไปต�มหลักเกณฑ์์ที่่�บรั้ษััที่ฯ กำ�หนดและเป็นจำ�นวนเง้นที่่�แน่นอน
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ค่�ตอบแที่นก�รับร้ัห�รั : ผู้ดำ�เน้นก�รัจะได้รัับค่�ตอบแที่นจ�กก�รับร้ัห�รัง�นต�มสูำตรัก�รัคำ�นวณที่่�บร้ัษััที่ฯ 
กำ�หนดในรัูปแบบ Type B

เงื�อนไขอื�นๆ ที่่�สำำ�คัญ : เหมือนกับ SBP Type A

(3) สัญญาบริหารงานร้านเซ่เว่นอีเลฟเว่น (SBP Type C) 
คู่สำัญญ� : บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) (“บรั้ษััที่ฯ”) และผู้ดำ�เน้นก�รั
อ�ยุสำัญญ� : 10 ปี นับจ�กวันเร้ั�มบร้ัห�รัง�นร้ั�นค้�เว้นแต่ม่ก�รับอกเล้กสัำญญ�ต�มท่ี่�รัะบุในสัำญญ�
ค่�ใช้จ่�ยในก�รัเข้�ที่ำ�สำัญญ� : เป็นไปต�มหลักเกณฑ์์ที่่�บรั้ษััที่ฯ กำ�หนดและเป็นจำ�นวนเง้นที่่�แน่นอน
ค่�ตอบแที่นก�รับร้ัห�รั : ผู้ดำ�เน้นก�รัจะได้รัับค่�ตอบแที่นจ�กก�รับร้ัห�รัง�นต�มสูำตรัก�รัคำ�นวณที่่�บร้ัษััที่ฯ 

กำ�หนดในรัูปแบบ Type C
เงื�อนไขอื�นๆ ที่่�สำำ�คัญ : เหมือนกับ SBP Type A

(4) สัญญาบริหารงานร้านเซ่เว่นอีเลฟเว่น (SBP Type D)
คู่สัำญญ� : บร้ัษัทัี่ ซึ่พ่่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) (“บร้ัษัทัี่ฯ”) กบัผู้ดำ�เน้นก�รั (เป็นผู้ปรัะกอบก�รั

โครังก�รัหรัือผู้บรั้ห�รัโครังก�รัหรัือบุคคลอื�นต�มที่่�จะตกลงกัน) 
อ�ยุสำัญญ� : 10 ปีนบัจ�กวันเร้ั�มบร้ัห�รัง�นร้ั�นค้� เว้นแต่ม่ก�รับอกเล้กสัำญญ�ต�มที่่�รัะบุไว้ในสัำญญ�
ค่�ใช้จ่�ยในก�รัเข้�ที่ำ�สำัญญ� : เป็นไปต�มหลักเกณฑ์์ที่่�บรั้ษััที่ฯ กำ�หนดและเป็นจำ�นวนเง้นที่่�แน่นอน
ค่�ตอบแที่นก�รับร้ัห�รั : ผู้ดำ�เน้นก�รัจะได้รัับค่�ตอบแที่นจ�กก�รับร้ัห�รัง�นต�มสูำตรัก�รัคำ�นวณที่่�บร้ัษััที่ฯ 

กำ�หนดในรัูปแบบ Type D
เงื�อนไขอื�นๆ ที่่�สำำ�คัญ : เหมือนกับ SBP Type A

(5)  สัญญาบริหารงานร้านเซ่เว่นอีเลฟเว่น (SBP Type E) 
คู่สำัญญ� : บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) (“บรั้ษััที่ฯ”) และผู้ดำ�เน้นก�รั (โครังก�รัให้สำ้ที่ธั้

พนักง�นที่่�ผ่�นก�รัพ้จ�รัณ�โดยพนักง�นต้องล�ออกและจัดต้ังน้ต้บุคคลเข้�ที่ำ�
สำัญญ�กับบรั้ษััที่ฯ)

อ�ยุสำัญญ� : 6 ปีนับจ�กวันเร้ั�มบร้ัห�รัง�นร้ั�นค�้ เว้นแต่มก่�รับอกเลก้สัำญญ�ต�มที่่�รัะบใุนสัำญญ�
ค่�ใช้จ่�ยในก�รัเข้�ที่ำ�สำัญญ� : เป็นไปต�มหลักเกณฑ์์ที่่�บร้ัษััที่ฯ กำ�หนดและเป็นจำ�นวนเง้นที่่�แน่นอนโดยให้ส้ำที่ธั ้

ผ่อนชำ�รัะได้
ค่�ตอบแที่นก�รับร้ัห�รั : ผู้ดำ�เน้นก�รัจะได้รัับค่�ตอบแที่นจ�กก�รับร้ัห�รัง�นต�มสูำตรัก�รัคำ�นวณที่่�บร้ัษััที่ฯ 

กำ�หนดในรัูปแบบ Type B
เงื�อนไขอื�นๆ ที่่�สำำ�คัญ : เหมือนกับ SBP Type A

(6)  สัญญาบริหารงานร้านเซ่เว่นอีเลฟเว่น (SBP Type V) 
คู่สำัญญ� : บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) (“บรั้ษััที่ฯ”) กับผู้ดำ�เน้นก�รั (โครังก�รัให้สำ้ที่ธั้

พนักง�นที่่�เกษั่ยณอ�ยุและผ่�นก�รัพ้จ�รัณ�และจัดต้ังน้ต้บุคคลเข้�ที่ำ�สำัญญ� 
กับบรั้ษััที่ฯ)

อ�ยุสำัญญ� : 6 ปีหรัือ 10 ปี นับจ�กวันเร้ั�มบร้ัห�รัง�นรั้�นค้� (ข้่นกับก�รัเลือกดำ�เน้นก�รัใน 
รัูปแบบ Type B หรัือ Type C) เว้นแต่ม่ก�รับอกเล้กสำัญญ�ต�มที่่�รัะบุในสำัญญ�

ค่�ใช้จ่�ยในก�รัเข้�ที่ำ�สำัญญ� : เป็นไปต�มหลักเกณฑ์์ที่่�บร้ัษััที่ฯ กำ�หนดและเป็นจำ�นวนเง้นที่่�แน่นอนโดยให้ส้ำที่ธั ้
ผ่อนชำ�รัะได้
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ค่�ตอบแที่นก�รับร้ัห�รั : ผู้ดำ�เน้นก�รัจะได้รัับค่�ตอบแที่นจ�กก�รับร้ัห�รัง�นต�มสูำตรัก�รัคำ�นวณที่่�บร้ัษััที่ฯ 
กำ�หนดในรัูปแบบ Type B หรัือ Type C แล้วแต่กรัณ่

เงื�อนไขอื�นๆ ที่่�สำำ�คัญ : เหมือนกับ SBP Type A

(7) สัญญาบริหารงานร้านเซ่เว่นอีเลฟเว่น (SBP OR 1)
คู่สำัญญ� : บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (“บรั้ษััที่ฯ”) และบรั้ษััที่ ปตที่.นำ้�มันและก�รัค้�ปล่ก จำ�กัด

 (มห�ชน) (“โออ�รั์”) 
อ�ยุสำัญญ� : 10 ปีนับจ�กวันเร้ั�มบร้ัห�รัง�นรั�้นค�้ เว้นแต่ม่ก�รับอกเล้กสำญัญ�ต�มที่่�รัะบใุนสำญัญ�
ค่�ตอบแที่นก�รับร้ัห�รั : “โออ�ร์ั” จะได้รัับค่�ตอบแที่นจ�กก�รับร้ัห�รัง�นต�มสำูตรัก�รัคำ�นวณที่่�บร้ัษััที่ฯ 

กำ�หนดในรัูปแบบ OR 1
เงื�อนไขอื�นๆ ที่่�สำำ�คัญ : เหมือนกับ SBP Type A

(8) สัญญาบริหารงานร้านเซ่เว่นอีเลฟเว่น (SBP OR 2)
คู่สัำญญ� : บร้ัษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) (“บร้ัษััที่ฯ”) และผู้แที่นจำ�หน่�ยของบร้ัษััที่  

ปตที่.นำ้�มันและก�รัค้�ปล่ก จำ�กัด (มห�ชน) หรัือผู้ที่่�ได้รัับสำ้ที่ธั้จ�กผู้แที่นจำ�หน่�ย  
(“ผู้ดำ�เน้นก�รั”)

อ�ยุสำัญญ� : 10 ปีนับจ�กวันเร้ั�มบร้ัห�รัง�นร้ั�นค้� เว้นแต่ม่ก�รับอกเล้กสัำญญ�ต�มท่ี่�รัะบุในสัำญญ�
ค่�ตอบแที่นก�รับร้ัห�รั : ผู้แที่นจำ�หน่�ยหรัือผู้ที่่�ได้รัับส้ำที่ธั้จ�กผู้แที่นจำ�หน่�ยจะได้รัับค่�ตอบแที่นจ�กก�รั

บรั้ห�รัง�นต�มสำูตรัก�รัคำ�นวณที่่�บรั้ษััที่ฯ กำ�หนดในรัูปแบบ OR 2
เงื�อนไขอื�นๆ ที่่�สำำ�คัญ : เหมือนกับ SBP Type A

(9) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิท์ธิ์ิช่วงในอาณาเขต (Sub-Area)
คู่สำัญญ� : บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) (“บรั้ษััที่ฯ”) และผู้รัับอนุญ�ตช่วง
อ�ยุสำัญญ� : สำ้�นสำุดลงเมื�อสำัญญ� Area License Agreement รัะหว่�งบรั้ษััที่ฯ และ 7-Eleven, Inc. 

สำ้�นสำุดลงหรัือม่เหตุบอกเล้กสำัญญ�ต�มที่่�รัะบุไว้ในสำัญญ�
ค่�ตอบแที่น : (1) ค่�ธัรัรัมเน่ยมแรักเข้�กำ�หนดไว้เป็นจำ�นวนเง้นที่่�แน่นอน
  (2) ค่�ธัรัรัมเน่ยมรั�ยเดือนกำ�หนดไว้เป็นสัำดส่ำวนร้ัอยละที่่�แน่นอนของยอดข�ยรัวม 

 รั�ยเดือน

 เงื�อนไขอื�นๆ ท์ี�สำาค์ัญ :
(1) บร้ัษัทัี่ฯ อนุญ�ตให้ผู้รัับอนุญ�ตช่วงดำ�เน้นก้จก�รัร้ั�นค้�สำะดวกซ้ืึ่อ ภ�ยใต้รัะบบ 7-Eleven ภ�ยในอ�ณ�เขตและ 

ให้ส้ำที่ธั้ในก�รัใช้รัะบบ 7-Eleven เครืั�องหม�ย ก�รัค้� ชื�อที่�งก�รัค้� คว�มลับที่�งก�รัค้� โดยนำ�ไปใช้บนส้ำนค้� 
ที่่�จำ�หน่�ยหรืัอบรั้ก�รัที่่�ให้ในรั้�นค้� 7-Eleven ที่่�ได้รัับอนุญ�ตในอ�ณ�เขตที่่�กำ�หนด

(2) บรั้ษััที่ฯ จะให้คว�มช่วยเหลือด้�นเที่คน้คและให้ยืมคู่มือก�รัปฏิ้บัต้ง�นแก่ผู้รัับอนุญ�ตช่วง
(3) ผู้รัับอนุญ�ตช่วงต้องข�ยส้ำนค้�เป็นเง้นสำดหรัือต�มว้ธั่ก�รัที่่�บร้ัษััที่ฯ กำ�หนดเที่่�น้ันและต้องแจ้งยอดข�ยรัวม 

ในแต่ละวันของรั้�น 7-Eleven แต่ละรั้�นให้บรั้ษััที่ฯ ที่รั�บในวันถัดไป
(4) ผู้รัับอนุญ�ตช่วงตกลงให้บร้ัษััที่ฯ สำ่งเจ้�หน้�ที่่�เข้�ไปในรั้�นของผู้รัับอนุญ�ตช่วงเพื�อตรัวจนับส้ำนค้�ในรั้�นเพื�อ 

ที่ำ�ยอดสำ้นค้�คงเหลือในรั้�นและตรัวจสำอบเครัื�องมือเครัื�องใช้ภ�ยในรั้�นได้ทีุ่กเวล�
(5) ผู้รัับอนุญ�ตช่วงจะไม่โอนส้ำที่ธั้ภ�ยใต้สัำญญ�น้่แม้แต่ส่ำวนใดสำ่วนหน่�งให้แก่บุคคลอื�นโดยปรั�ศจ�กคว�มย้นยอม 

เป็นล�ยลักษัณ์อักษัรัล่วงหน้�ของบรั้ษััที่ฯ
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(6) กรัณ่ผู้รัับอนุญ�ตช่วงได้รัับคำ�เสำนอซึ่ื้อก้จก�รัร้ั�นค้�สำะดวกซึ่ื้อของผู้รัับอนุญ�ตช่วงภ�ยใต้สำัญญ�น้่จ�กบุคคล
ภ�ยนอกและมค่ว�มปรัะสำงค์จะตอ้งรับัคำ�เสำนอดงักล�่วตอ้งแจ้งใหบ้รัษ้ััที่ฯ ที่รั�บที่ันที่่และใหส้ำท้ี่ธั้บรัษ้ััที่ฯ เลอืกได้
ก่อนว่�จะซึ่ื้อก้จก�รัดังกล่�วหรัือไม่ต�มข้อตกลงและเงื�อนไขที่่�รัะบุไว้

(7) บร้ัษััที่ฯ ม่ส้ำที่ธั้บอกเล้กสำัญญ�ในกรัณ่ที่่�ผู้รัับอนุญ�ตช่วงไม่สำ�ม�รัถที่ำ�ยอดข�ยรัวมเป็นรั�ยเดือนเฉล่�ยได้ต�มที่่�
บร้ัษัทัี่ฯ กำ�หนดหรัือเล้กปรัะกอบก้จก�รัร้ั�น 7-Eleven จนเหลือจำ�นวนร้ั�นตำ��กว่�ที่่�กำ�หนดเก้นกว่� 180 วัน

(8) ห�กสำัญญ�สำ้�นสำุดลงผู้รัับอนุญ�ตช่วงยังคงปรัะกอบก้จก�รัร้ั�น 7-Eleven อยู่ ซึ่่�งเป็นก�รัปฏ้ิบัต้ผ้ดสัำญญ�และ 
ถือว่�บร้ัษัทัี่ฯ ได้รัับคว�มเส่ำยห�ย ผู้รัับอนญุ�ตช่วงตกลงชำ�รัะค่�เส่ำยห�ยเป็นจำ�นวนต�มสัำดส่ำวนร้ัอยละที่่�กำ�หนดไว้
แน่นอนของยอดข�ยรัวมเป็นรั�ยเดือนให้บร้ัษััที่ฯ สำำ�หรัับรัะยะเวล�ที่่�ผู้รัับอนุญ�ตช่วงยังคงปรัะกอบก้จก�รั 
รั้�น 7-Eleven หรัือรั้�นค้�สำะดวกซึ่ื้ออยู่โดยไม่ได้รัับอนุญ�ต

5.2.2 ข้อจีำากัดิ์ของผู้ึ้ถืุอหุ้นในต่างประเท์ศั ในกรณีที์�บริษัท์ฯ มีีนโยบายที์�จีะขอมีติที์�ประชุมีผู้ึ้ถืุอหุ้นในการเสนอขาย
หุ้นเพิิ�มีท์ุน หรือออกใบแสดิ์งสิท์ธิ์ิในการซ้ื่อหุ้นเพิิ�มีที์�โอนสิท์ธิ์ิได้ิ์ (Transferable Subscription Right  
หรือ TSR) ให้แก่ผู้ึ้ถุือหุ้นตามีสัดิ์ส่วนการถุือหุ้นโดิ์ยไม่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ึ้ถุือหุ้นที์�จีะท์ำาให้บริษัท์ฯ 
มีีหน้าท์ี�ตามีกฎหมีายต่างประเท์ศั

บรั้ษััที่ฯ ไม่ม่นโยบ�ยในก�รัดำ�เน้นก�รัดังกล่�วข้�งต้น

5.3 ข้อพิิพิาท์ท์างกฎหมีาย
ไม่ม่

 
5.4 ตลาดิ์รอง

บรั้ษััที่ฯ ไม่ม่ก�รัจดที่ะเบ่ยนในตล�ดหลักที่รััพย์ของปรัะเที่ศอื�น

5.5 สถุาบันการเงินท์ี�ติดิ์ต่อประจีำา
รั�ยละเอ่ยดต�มที่่�ปรั�กฏิในข้อ 5.1
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นโยบาย 
การกำากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 
การก�ากับดูแลกิจการ
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6. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

6.1 ภาพิรวมีของนโยบายและแนวปฏ์ิบัติการกำากับดิ์ูแลกิจีการ
บร้ัษัทัี่ ซึ่พ่่ ออลล ์จำ�กดั (มห�ชน) (“บร้ัษัทัี่ฯ”) ม่เจตน�รัมณ์ในก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้ต�มหลกัก�รักำ�กบัดแูลกจ้ก�รัที่่�ด่ ม่ก�รักำ�หนด

เป้�หม�ยและแนวปฏิ้บัต้ด้�นก�รัสำ่งเสำรั้มนวัตกรัรัมและว�งแผนพัฒน�เพื�อสำรั้�งคุณค่�ใหแ้ก่ก้จก�รัอย่�งยั�งยืนนอกเหนือจ�กก�รัสำรั้�ง
คว�มเชื�อมั�นให้แก่ผู้ลงทุี่น ที่ำ�ให้บร้ัษัทัี่ฯ สำ�ม�รัถแข่งขันได้และม่ผลปรัะกอบก�รัที่่�ด่ สำร้ั�งผลตอบแที่นและเพ้�มมูลค่�รัะยะย�วให้ผู้ถือหุ้น
โดยก�รัปรัะกอบธัรุักจ้อย่�งม่จร้ัยธัรัรัม เค�รัพส้ำที่ธัแ้ละม่คว�มรัับผ้ดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย เป็นปรัะโยชน์ต่อสำงัคมหรืัอ 
ลดผลกรัะที่บต่อสำ้�งแวดล้อม นอกจ�กน่้ยังสำ�ม�รัถปรัับตัวได้ภ�ยใต้ปัจจัยก�รัเปล่�ยนแปลง

บร้ัษััที่ฯ จัดที่ำ�นโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั (Corporate Governance Policy) แนวปฏิ้บัต้ด้�นก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัสำำ�หรัับ 
คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ สำำ�หรัับผู้บร้ัห�รัและพนักง�น สำำ�หรัับหน่วยง�นสำนับสำนนุก�รักำ�กับดแูลกจ้ก�รัและสำำ�หรัับสำำ�นกัตรัวจสำอบ บร้ัษัทัี่ฯ
ม่ก�รัที่บที่วนปรัับปรังุแก้ไขให้ม่คว�มทัี่นสำมัยตอ่เหตกุ�รัณ์ สำอดคล้องกับกฎหม�ยและรัะเบย่บขอ้บงัคับของหนว่ยง�นภ�ครััฐและองค์กรั
ที่่�ที่ำ�หน้�ที่่�กำ�กับดูแลบรั้ษััที่ และแนวปฏิ้บัต้สำ�กล ได้ม�ตรัฐ�นเป็นท่ี่�ยอมรัับอย่�งสำมำ��เสำมอ โดยม่เนื้อห�ที่่�ครัอบคลุมที่ั้ง 5 หมวดหลัก
ได้แก่ ส้ำที่ธั้ของผู้ถือหุ้น ก�รัปฏ้ิบัต้ต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเที่่�เที่่ยมกัน ก�รัคำ�น่งถ่งบที่บ�ที่ของผู้ม่ส่ำวนได้สำ่วนเส่ำย ก�รัเปิดเผยข้อมูลและ 
คว�มโปรั่งใสำ และคว�มรัับผ้ดชอบของคณะกรัรัมก�รั

(รั�ยละเอ่ยดของนโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัและแนวปฏิ้บัต้ที่่�เก่�ยวข้อง ปรั�กฏิในเว็บไซึ่ต์ของบรั้ษััที่ฯ www.cpall.co.th)

หมีวดิ์ท์ี� 1 สิท์ธิ์ิของผึู้้ถุือหุ้น
ผูถ้ือหุน้ทีุ่กรั�ยได้รับัสำท้ี่ธั้พืน้ฐ�นต่�งๆ ที่ั้งในฐ�นะนกัลงทีุ่นและฐ�นะเจ้�ของบรัษ้ััที่ ดว้ยวธ้ั่ก�รัและม�ตรัฐ�นที่่�เป็นที่่�ยอมรับัและ

เชื�อถือได้ อ�ที่้ ส้ำที่ธั้ในก�รัซึ่ื้อ ข�ย โอน หลักที่รััพย์ที่่�ผู้ถือหุ้นม่อยู่อย่�งเป็นอ้สำรัะ ก�รัคุ้มครัองส้ำที่ธั้ของผู้ถือหุ้นข้�งน้อยในก�รัเร่ัยก
ปรัะชุมว้สำ�มัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นคนหน่�งหรัอืหล�ยคนซึ่่�งม่หุ้นนบัรัวมกันได้ไม่น้อยกว่�ร้ัอยละส้ำบของจำ�นวนหุ้นที่่�จำ�หน�่ยได้ที่ัง้หมด
โดยไม่ม่ข้อกำ�หนดเก่�ยวกบัจำ�นวนผู้ถือหุ้น ก�รัได้รัับส่ำวนแบ่งในผลกำ�ไรัหรืัอเงน้ปันผลจ�กบร้ัษัทัี่ฯ อย่�งเท่ี่�เที่ย่มกัน ก�รัเข้�ร่ัวมปรัะชุม
ผู้ถือหุ้นหรัือมอบฉันที่ะให้ผู้อื�นเข้�ปรัะชุมและออกเส่ำยงลงคะแนนแที่น ก�รัร่ัวมตัดส้ำนใจในเรืั�องสำำ�คัญของบร้ัษััที่ฯ เช่น ก�รัเลือกต้ัง
กรัรัมก�รั ก�รัอนมัุต้ธุัรักรัรัมที่่�สำำ�คญัและม่ผลตอ่ที่ศ้ที่�งในก�รัดำ�เน้นธัรุัก้จของบร้ัษัทัี่ฯ ที่ัง้น้่ผู้ถือหุ้นที่กุคนม่ส้ำที่ธัอ้อกเส่ำยงต�มจำ�นวน
หุ้นที่่�ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นม่สำ้ที่ธั้ออกเสำ่ยงหน่�งเสำ่ยงและไม่ม่หุ้นใดม่สำ้ที่ธั้พ้เศษัเหนือผู้ถือหุ้นรั�ยอื�น

ที่่�ปรัะชมุผู้ถือหุ้นสำ�มัญปรัะจำ�ปี 2563 ของบร้ัษัทัี่ฯ ไดอ้นุมต้ัก�รัแก้ไขเพ้�มเต้มหนงัสืำอบร้ัคณหส์ำนธัข้องบร้ัษัทัี่ฯ ขอ้ 3 วตัถปุรัะสำงค์
ของบรั้ษััที่ฯ จ�กเด้มม่จำ�นวน 93 ข้อแก้เป็นม่จำ�นวน 96 ข้อ โดยขอแก้ไขวัตถุปรัะสำงค์ข้อ (8) (47) (50) และ (92) และเพ้�มเต้ม
วัตถุปรัะสำงค์ข้อ (94) ถ่ง (96) ที่ั้งน่้ เพื�อรัองรัับกับปรัะเภที่ก�รัค้�และธัุรัก้จที่่�จะดำ�เน้นก�รัเพ้�มเต้มในอน�คต

นอกจ�กส้ำที่ธัข้ั้นพ้ืนฐ�นต�่งๆ ดงักล�่ว บร้ัษัทัี่ฯ ยังได้ดำ�เน้นก�รัเพื�อส่ำงเสำร้ัมให้ผู้ถือหุ้นใชส้้ำที่ธัข้องตนในก�รัปรัะชมุผู้ถือหุ้น ดงัน้่

การดำาเนินการก�อนการประชำุม
บร้ัษัทัี่ฯ ได้เช้ญชวนให้ผู้ถอืหุ้นรั�ยเด่ยวหรัอืหล�ยรั�ยที่่�ถอืหุ้นนบัรัวมกันได้ไมน่อ้ยกว่�ร้ัอยละ 5 ของจำ�นวนหุ้นที่่�ม่ส้ำที่ธัอ้อกเส่ำยง

ที่ั้งหมดของบร้ัษััที่ฯ เสำนอชื�อบุคคลเพื�อเข้�รัับก�รัพ้จ�รัณ�คัดเลือกเข้�เป็นกรัรัมก�รัของบร้ัษััที่ฯ และเสำนอว�รัะก�รัปรัะชุมเป็นก�รั 
ล่วงหน้�สำำ�หรัับก�รัปรัะชมุผู้ถือหุ้นสำ�มญัปรัะจำ�ปี 2563 โดยจดัที่ำ�เป็นแบบฟอร์ัมก�รัเสำนอชื�อบคุคลและเสำนอว�รัะเพื�ออำ�นวยคว�มสำะดวก
ให้กบัผู้ถือหุ้น และแจ้งผ่�นเวบ็ไซึ่ต์ของบร้ัษัทัี่ฯ และผ่�นรัะบบของตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย ในช่วงรัะหว่�งวนัที่่� 28 กนัย�ยน 
2562 ถ่งวันที่่� 31 ธัันว�คม 2562 ซึ่่�งเป็นก�รัดำ�เน้นก�รัล่วงหน้� 90 วันก่อนวันสำ้�นสำุดรัอบปี เพื�อให้หน่วยง�นเลข�นุก�รับรั้ษััที่เป็น 
ผู้กลั�นกรัองก่อนนำ�เสำนอคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่พ้จ�รัณ� โดยก�รัพ้จ�รัณ�บรัรัจุว�รัะที่่�เสำนอโดยผู้ถือหุ้นม่กฎเกณฑ์์ในก�รัดำ�เน้นก�รั 
ที่่�ชัดเจนและสำมเหตสุำมผล นอกจ�กน่ค้ณะกรัรัมก�รัมน่โยบ�ยที่่�จะไมเ่พ้�มว�รัะก�รัปรัะชมุที่่�มไ้ดแ้จ้งลว่งหน�้โดยไมจ่ำ�เป็น ที่ั้งน่ ้ในชว่ง
เวล�ดังกล่�วไม่ม่ผู้ถือหุ้นเสำนอชื�อบุคคลหรัือสำ่งเรัื�องเสำนอว�รัะก�รัปรัะชุมเป็นก�รัล่วงหน้�แต่อย่�งใด

เนื�องจ�กก�รัแพร่ัรัะบ�ดของโรัคต้ดเช้ือไวรััสำ COVID-19 เพื�อปฏ้ิบต้ัให้เป็นไปต�มม�ตรัก�รัของกรัมควบคุมโรัค กรัะที่รัวงสำ�ธั�รัณสำขุ
ที่่�ให้จำ�กัดจำ�นวนผู้เข้�รั่วมปรัะชุมผู้ถือหุ้นและก�รัห้�มจัดในสำถ�นที่่�จัดปรัะชุมบ�งแห่ง ที่ั้งน้่เพื�อคว�มปลอดภัยและสำุขภ�พ 
ของผู้เข้�รั่วมปรัะชุม ก�รัปรัะชุมผู้ถือหุ้นสำ�มัญปรัะจำ�ปีของบรั้ษััที่ฯ ได้จัดข่้น เมื�อวันที่่� 16 กรักฎ�คม 2563 ณ ห้องปรัะชุมชั้น 11 
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อ�ค�รั ซึ่.่พ่. ที่�วเวอร์ั ถนนส่ำลม แขวงส่ำลม เขตบ�งรััก กรุังเที่พมห�นครั โดยได้จัดส่ำงหนงัสืำอเช้ญปรัะชมุและเอกสำ�รัปรัะกอบแก่ผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้�ม�กกว่� 21 วนั ที่ัง้ภ�ษั�ไที่ยและภ�ษั�องักฤษั และเปิดเผยหนงัสืำอเช้ญปรัะชุมพร้ัอมเอกสำ�รัปรัะกอบบนเวบ็ไซึ่ต์ของบร้ัษัทัี่ฯ  
ที่่� www.cpall.co.th เมื�อวันที่่� 10 ม้ถุน�ยน 2563 ซึ่่�งเป็นก�รัดำ�เน้นก�รัล่วงหน้�ม�กกว่� 30 วันก่อนวันปรัะชุม เพื�อให้ผู้ถือหุ้นม่เวล� 
เพ่ยงพอในก�รัศ่กษั�ข้อมูลปรัะกอบก�รัปรัะชุม และในปี 2563 บรั้ษััที่ฯ ไม่ม่ก�รัเรั่ยกปรัะชุมว้สำ�มัญผู้ถือหุ้น

หนังสำือเช้ญปรัะชุมผู้ถือหุ้นของบรั้ษััที่ฯ ม่ข้อมูลที่่�ถูกต้อง เพ่ยงพอ โดยกำ�หนดว�รัะก�รัปรัะชุมไว้เป็นเรัื�องๆ อย่�งชัดเจน ดังม่
รั�ยละเอ่ยดดังน่้

1. ม่แบบฟอรั์มลงที่ะเบ่ยนที่่�ม่หม�ยเลขบ�รั์โค้ดแนบไปพรั้อมกับหนังสำือเช้ญปรัะชุม เพื�อเพ้�มคว�มรัวดเรั็วในก�รัลงที่ะเบ่ยน
ให้กับผู้ถือหุ้น

2. ม�ตรัก�รัและแนวปฏ้ิบัต้ในก�รัเข้�ร่ัวมปรัะชุมผู้ถือหุ้นสำ�มัญปรัะจำ�ปี 2563 ภ�ยใต้สำถ�นก�รัณ์ก�รัแพรั่รัะบ�ดของ 
โรัคต้ดเชื้อ COVID-19

3. แนบหนังสำือมอบฉันที่ะที่ั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. ข. และ ค. เพื�อให้ผู้ถือหุ้นสำ�ม�รัถเลือกใช้ต�มแบบที่่�เหม�ะสำม 
4. ว�รัะก�รัเลอืกตั้งกรัรัมก�รั ไดร้ัะบุรั�ยละเอ่ยดของกรัรัมก�รัที่่�เสำนอ ไดแ้ก่ ชื�อ-น�มสำกุล อ�ย ุปรัะวตั้ก�รัศ่กษั� ปรัะวตั้ก�รั

ที่ำ�ง�น ปรัะวัต้ก�รัอบรัมจัดโดยสำม�คมส่ำงเสำร้ัมสำถ�บันกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ไที่ย (IOD) คว�มสัำมพันธ์ัที่�งครัอบครััวรัะหว่�งกนั 
จำ�นวนบรั้ษััที่ที่่�ดำ�รังตำ�แหน่งกรัรัมก�รัโดยแยกเป็นหัวข้อบรั้ษััที่จดที่ะเบ่ยนและบรั้ษััที่ที่ั�วไป ปรัะเภที่ของกรัรัมก�รัที่่�เสำนอ 
ข้อมลูก�รัเข้�ร่ัวมปรัะชมุในปีที่่�ผ่�นม� วนัเร้ั�มต้นดำ�รังตำ�แหน่งในบร้ัษัทัี่ฯ และว�รัะก�รัดำ�รังตำ�แหน่งต้ังแต่ได้รัับก�รัแต่งต้ัง 
จำ�นวนครัั้งที่่�เข้�รั่วมปรัะชุมกรัรัมก�รับรั้ษััที่ ก�รัถือหลักที่รััพย์ของบรั้ษััที่ฯ

5. ว�รัะแต่งต้ังผู้สำอบบัญช่ ได้รัะบุชื�อผู้สำอบบัญช่ บร้ัษััที่ที่่�สำังกัด ก�รัศ่กษั� ปรัะสำบก�รัณ์และคว�มสำ�ม�รัถของผู้สำอบบัญช่ 
คว�มเป็นอ้สำรัะของผู้สำอบบัญช่ และค่�บร้ัก�รัสำอบบัญช่เพื�อให้ผู้ถือหุ้นได้พ้จ�รัณ�คว�มสำ�ม�รัถและคว�มเหม�ะสำมของ 
ผู้สำอบบัญช่ได้

6. ว�รัะอนุมัต้จ่�ยเง้นปันผล รัะบุนโยบ�ยก�รัจ่�ยปันผล จำ�นวนเง้นปันผลที่่�เสำนอจ่�ย และสำถ้ต้ก�รัจ่�ยเง้นปันผล 
7. คำ�ช่้แจงว้ธั่ก�รัมอบฉันที่ะ ก�รัลงที่ะเบ่ยน และหลักฐ�นที่่�ต้องนำ�ม�แสำดงในวันปรัะชุม
8. ข้อมลูของกรัรัมก�รัผู้รัับมอบฉันที่ะจ�กผู้ถือหุ้น ซึ่่�งม่ 3 ท่ี่�น และหน่�งในน้ันเป็นกรัรัมก�รัอส้ำรัะเพื�อให้ผู้ถือหุ้นสำ�ม�รัถพ้จ�รัณ�

มอบฉันที่ะให้เข้�ปรัะชุมและออกเสำ่ยงลงคะแนนแที่น
9. ข้อบังคับของบรั้ษััที่ฯ ในสำ่วนที่่�เก่�ยวข้องกับก�รัปรัะชุมผู้ถือหุ้น
10. รั�ยง�นปรัะจำ�ปี 2562 และรั�ยง�นก�รัพัฒน�คว�มยั�งยืนปี 2562 ในรัูปแบบ QR Code โดยม่คำ�อธั้บ�ยก�รัใช้รัหัสำค้วอ�รั์

(QR Code) สำำ�หรัับก�รัด�วน์โหลดรั�ยง�น ม่ขอ้มูลเก่�ยวกับลักษัณะก�รัปรัะกอบธัรุัก้จ ก�รัว้เครั�ะห์และคำ�อธับ้�ยของฝ่่�ย
จัดก�รั รั�ยง�นของผู้สำอบบัญช่ และงบก�รัเง้น 

11. แผนที่่�แสำดงสำถ�นที่่�สำำ�หรัับปรัะชุมสำำ�หรัับก�รัเด้นที่�งโดยรัถยนต์สำ่วนบุคคล หรัือรัถปรัะจำ�ที่�ง
12. แต่ละว�รัะรัะบุอย่�งชัดเจนว่�เป็นเรืั�องที่่�เสำนอเพื�อที่รั�บหรืัอเพื�อพ้จ�รัณ� รัวมที่ั้งข้อเที่็จจร้ังและเหตุผล คว�มเห็นของ 

คณะกรัรัมก�รั ตลอดจนหลกัเกณฑ์์และว้ธัก่�รัในก�รัลงมต้ในแต่ละว�รัะต�มข้อบงัคับของบร้ัษัทัี่ฯ รัวมที่ัง้จำ�นวนคะแนนเส่ำยง
ในก�รัผ่�นมต้อนุมัต้ 

13. เพื�อให้ได้รัับปรัะโยชน์สูำงสำดุจ�กก�รัปรัะชมุและเป็นปรัะโยชน์ต่อคณะกรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รัในก�รัเตร่ัยมช้่แจงในวันปรัะชมุ 
ผู้ถือหุ้นได้รัับก�รัเช้ญชวนให้สำ่งคำ�ถ�มล่วงหน้�ม�ยังบรั้ษััที่ฯ ก่อนวันปรัะชุม

14. เพื�ออำ�นวยคว�มสำะดวกให้แก่ผู้รัับมอบฉันที่ะซึ่่�งม่เอกสำ�รัเป็นจำ�นวนม�ก โดยเฉพ�ะสำถ�บันก�รัเง้น หรืัอกองทีุ่นรัวม  
หรัือผู้รัักษั�หลักที่รััพย์ให้แก่นักลงทุี่น บร้ัษััที่ฯ ได้ปรัะสำ�นง�นในก�รัขอคว�มร่ัวมมือให้สำถ�บันก�รัเง้นหรัือกองทีุ่นต่�งๆ 
สำ่งเอกสำ�รัที่่�เก่�ยวข้องกับก�รัปรัะชุมให้บรั้ษััที่ฯ ล่วงหน้� เพื�อให้บรั้ษััที่ฯ ได้ตรัวจสำอบเอกสำ�รัและหลักฐ�นก่อนก�รัปรัะชุม
ผู้ถือหุ้น

ในวันประชำุมผ้้ถืือหุุ้้น
บร้ัษัทัี่ฯ ได้กำ�หนดม�ตรัก�รัและแนวปฏ้ิบต้ัในก�รัร่ัวมปรัะชุมผู้ถือหุ้นสำ�มญั ปรัะจำ�ปี 2563 ต�มคำ�แนะนำ�ก�รัป้องกนัควบคมุโรัค

ไวรััสำโคโรัน� 2019 (COVID-19) สำำ�หรัับก�รัจัดก�รัปรัะชุม ของกรัมควบคุมโรัค กรัะที่รัวงสำ�ธั�รัณสุำข และคำ�สัำ�งศนูยบ์ร้ัห�รัสำถ�นก�รัณ์
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ก�รัแพรั่รัะบ�ดของโรัคต้ดเชื้อไวรััสำโคโรัน� 2019 (COVID-19) โดยจัดห้องปรัะชุมให้สำ�ม�รัถเว้นรัะยะห่�งรัะหว่�งผู้ถือหุ้นแต่ละคน
อย�่งนอ้ย 2 เมตรั จำ�กดัจำ�นวนผู้เข�้ร่ัวมปรัะชุมไม่เกน้ 50 ที่่�นั�ง จดับร้ัเวณที่่�นั�งสำำ�รัองเพื�อรัับชมก�รัถ่�ยที่อดสำดบรัรัย�ก�ศก�รัปรัะชุม
ผ่�นที่�งจอภ�พในห้องปรัะชุมอื�นนอกเหนือจ�กห้องปรัะชุมใหญ่เพื�อลดคว�มแออัด และจัดก�รัปรัะชุมให้เสำร็ัจส้ำ�นภ�ยในเวล� 1.30 
ชั�วโมง นอกจ�กน่้ ได้จัดจุดคัดกรัองตรัวจวัดอุณหภูม้ก่อนเข้�ห้องปรัะชุมและยังจัดให้ม่เจ้�หน้�ที่่�คอยดูแลต้อนรัับและให้คว�มสำะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยคว�มเร่ัยบรั้อย โดยผู้เข้�ร่ัวมปรัะชุมทีุ่กคนต้องสำวมหน้�ก�กอน�มัยหรัือหน้�ก�กผ้�ตลอดเวล� และเปิดรัับ 
ลงที่ะเบย่นก่อนเร้ั�มปรัะชมุล่วงหน้�เป็นเวล� 2 ชั�วโมง เพื�อให้เจ้�หน้�ที่่�รัับลงที่ะเบย่นม่เวล�พอเพ่ยงต่อก�รัตรัวจสำอบเอกสำ�รัของผู้ถือหุ้น
ที่่�ม�ปรัะชมุดว้ยตนเองและผู้รัับมอบฉนัที่ะจ�กผู้ถอืหุ้นที่่�ม่เป็นจำ�นวนม�ก เพื�อใหก้�รัลงที่ะเบย่นเป็นไปอย�่งถกูตอ้งและรัวดเรัว็ บร้ัษัทัี่ฯ
ไดจ้ดัเจ้�หน�้ที่่�และโต�ะลงที่ะเบย่นในจำ�นวนที่่�เหม�ะสำมและลงที่ะเบย่นด้วยรัะบบบ�รั์โคด้ และเมื�อลงที่ะเบย่นเสำร็ัจแลว้ผู้ถือหุ้นจะไดรั้ับ
บัตรัลงคะแนนในแต่ละว�รัะเพื�อใช้ลงคะแนนในห้องปรัะชุม 

ก่อนเร้ั�มก�รัปรัะชุม เลข�นุก�รัที่่�ปรัะชุมได้ขอคว�มรั่วมมือจ�กผู้เข้�ร่ัวมปรัะชุมทีุ่กคนให้ปิดโที่รัศัพที่์มือถือเพื�อไม่ให้เป็นก�รั
รับกวนสำม�ธัข้องที่่�ปรัะชุม หลงัจ�กน้ันได้แจง้ให้ผู้เข้�ร่ัวมปรัะชุมได้รัับที่รั�บจำ�นวนและสัำดส่ำวนของผู้ถือหุ้นที่่�เข้�ร่ัวมปรัะชุมด้วยตนเอง
และของผู้ถือหุ้นที่่�มอบฉนัที่ะ ว้ธัก่�รัปรัะชุม และช้่แจงว้ธัก่�รัออกเส่ำยงลงคะแนนต�มข้อบังคบัของบร้ัษัทัี่ฯ โดยผู้ถือหุ้นสำ�มญัของบร้ัษัทัี่ฯ 
ได้รัับสำ้ที่ธั้ในก�รัลงคะแนนหน่�งหุ้นต่อหน่�งเสำ่ยง ซึ่่�งก�รัลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่�งเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่�ห้�คน
ร้ัองขอและที่่�ปรัะชุมม่มต้อนุมต้ัด้วยคะแนนเส่ำยงข้�งม�กให้ลงคะแนนด้วยว้ธัลั่บ โดยบร้ัษัทัี่ฯ ได้นำ�รัะบบบ�ร์ัโค้ดม�ใช้ในก�รันับคะแนนเส่ำยง
เช่นเด่ยวกับปีที่่�ผ่�นม�ซึ่่�งช่วยให้ข้ันตอนก�รัปรัะมวลผลคะแนนเป็นไปอย่�งรัวดเรั็วและแม่นยำ� และเมื�อที่รั�บผลก�รัลงคะแนนเส่ำยง 
ในแต่ละว�รัะบร้ัษัทัี่ฯ ได้แสำดงผลดังกล่�วข้่นหน้�จอภ�พให้ผู้ถือหุ้นที่รั�บ โดยแบ่งเป็นคะแนนเส่ำยงที่่�เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเส่ำยง 
และบตัรัเส่ำย รัวมถง่กรัณ่ที่่�เป็นว�รัะที่่�กรัรัมก�รัม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยหรืัอว�รัะก�รัที่ำ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกนัจะแสำดงคะแนนเส่ำยงที่่�ไม่ม่ส้ำที่ธั้ 
ออกเส่ำยงด้วย กรัณ่บ�งว�รัะต้องใช้เวล�ในก�รันับคะแนนม�กกว่�ปกต้ ปรัะธั�นในที่่�ปรัะชุมอ�จขอให้ที่่�ปรัะชุมดำ�เน้นก�รัพ้จ�รัณ� 
ในว�รัะอื�นๆ ไปกอ่น เพื�อใหก้�รัปรัะชมุเป็นไปอย�่งตอ่เนื�องและเมื�อเจ�้หน�้ที่่�ไดต้รัวจนบัคะแนนเร่ัยบรัอ้ยแลว้ก็จะแจง้ใหท้ี่่�ปรัะชุมที่รั�บ
รั�ยละเอย่ดผลก�รันับคะแนนที่นัที่ ่นอกจ�กน้่ เพื�อคว�มโปร่ังใสำในก�รันับคะแนน บร้ัษัทัี่ฯ ได้เช้ญตัวแที่นจ�กบร้ัษัทัี่ผู้สำอบบญัช่ซึ่่�งไม่ได้
เป็นผู้ม่รั�ยชื�อในก�รัสำอบบัญช่ของบรั้ษััที่ฯ ม�เป็นผู้ตรัวจสำอบก�รันับคะแนนเสำ่ยงและเป็นสำักข่พย�นในก�รันับคะแนน

ปรัะธั�นกรัรัมก�รั ปรัะธั�นคณะกรัรัมก�รัชุดย่อยทีุ่กชุด ได้แก่ ปรัะธั�นกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ ปรัะธั�นกรัรัมก�รักำ�กับดูแล 
คว�มยั�งยนืและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ล และปรัะธั�นกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั รัวมถง่กรัรัมก�รัอส้ำรัะ กรัรัมก�รั ปรัะธั�น
กรัรัมก�รับร้ัห�รั รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัห�รั กรัรัมก�รัผู้จัดก�รัและปรัะธั�นเจ้�หน้�ที่่�บร้ัห�รั และผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำงของบร้ัษััที่ฯ  
ได้เข้�ร่ัวมปรัะชมุผู้ถือหุ้นโดยได้ให้คว�มสำำ�คญัต่อก�รัปรัะชมุผู้ถือหุ้นเป็นอย่�งม�ก และบร้ัษัทัี่ฯ ยงัได้เช้ญผู้สำอบบญัช่เข้�ร่ัวมปรัะชมุด้วย
เพื�อให้ข้อมูลหรัือตอบข้อซึ่ักถ�มของผู้ถือหุ้นอย่�งเต็มที่่� ตัวแที่นจ�กหน่วยง�นภ�ยนอกเข้�สัำงเกตก�รัณ์ก�รัดำ�เน้นก�รัปรัะชุม เช่น 
ตัวแที่นของอ�สำ�พ้ที่ักษั์สำ้ที่ธั้ผู้ถือหุ้นจ�กสำม�คมสำ่งเสำรั้มผู้ลงทีุ่นไที่ยเข้�รั่วมซึ่ักถ�มข้อมูลต่�งๆ ในที่่�ปรัะชุม

สำำ�หรัับผู้ถือหุ้นที่่�ม�เข้�ร่ัวมปรัะชุมหลังจ�กที่่�บร้ัษััที่ฯ ได้เร้ั�มดำ�เน้นก�รัปรัะชุมไปแล้วน้ัน ยังสำ�ม�รัถออกเส่ำยงลงคะแนนได้ 
ในรัะเบ่ยบว�รัะที่่�อยู่รัะหว่�งก�รัพ้จ�รัณ�และยังไม่ได้ลงมต้ 

บร้ัษััที่ฯ ได้กำ�หนดว�รัะก�รัปรัะชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรืั�องๆ อย่�งชัดเจน โดยในกรัณ่ที่่�ว�รัะใดม่หล�ยรั�ยก�รั ปรัะธั�นที่่�ปรัะชุม 
จะจัดให้ม่ก�รัลงมต้แยกในแต่ละรั�ยก�รั ดังน่้

• ว�รัะอนุมัต้ก�รัจ่�ยเง้นปันผล บรั้ษััที่ฯ ได้เปิดเผยนโยบ�ยก�รัจ่�ยเง้นปันผลที่่�กำ�หนดไว้ รั�ยละเอ่ยดของจำ�นวนเง้นปันผล
ที่่�เสำนอจ่�ย วันกำ�หนดรั�ยชื�อผู้ถือหุ้นที่่�ม่ส้ำที่ธั้รัับเง้นปันผล (Record Date) วันกำ�หนดจ่�ยเง้นปันผล ก�รัขอเครัด้ตภ�ษั่
เง้นปันผลคืนจ�กกรัมสำรัรัพ�กรั และสำถ้ต้ก�รัจ่�ยเง้นปันผลย้อนหลัง 3 ปี โดยรัะบุข้อมูลดังกล่�วไว้ในหนังสำือเช้ญปรัะชุม
เพื�อให้ผู้ถือหุ้นได้ม่เวล�พ้จ�รัณ�รั�ยละเอ่ยดล่วงหน้�ก่อนก�รัเข้�รั่วมปรัะชุม

• ว�รัะก�รัเลือกต้ังกรัรัมก�รั บร้ัษัทัี่ฯ ได้เปิดโอก�สำให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ส้ำที่ธัล้งคะแนนเส่ำยงเลือกกรัรัมก�รัเป็นรั�ยบคุคล โดยผู้ถือหุ้น
คนหน่�งม่คะแนนเส่ำยงเที่่�กับหน่�งหุ้นต่อหน่�งเส่ำยงและแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเส่ำยงที่่�ม่อยู่ที่ั้งหมดเลือกต้ังบุคคลคนเด่ยว
หรัือหล�ยคนเป็นกรัรัมก�รัก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเส่ำยงให้แก่คนใดคนหน่�งไม่ได้ ซึ่่�งรั�ยละเอ่ยดของบุคคลที่่�เสำนอเข้�รัับ 
ก�รัเลือกตั้งเป็นกรัรัมก�รัรัวมถ่งว้ธั่ก�รัลงมต้ได้รัะบุไว้อย่�งละเอ่ยดในหนังสำือเช้ญปรัะชุม 
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• ว�รัะค่�ตอบแที่นกรัรัมก�รั บร้ัษััที่ฯ ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์์ในก�รัให้ค่�ตอบแที่นของกรัรัมก�รัในแต่ละตำ�แหน่งและม่ก�รั
กำ�หนดเป็นว�รัะเพื�อพ้จ�รัณ�อนุมัต้ค่�ตอบแที่นกรัรัมก�รับร้ัษััที่ต่อที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้นเป็นปรัะจำ�ทีุ่กปี แม้ว่�ค่�ตอบแที่น
กรัรัมก�รัที่่�ขออนุมัต้จะไม่ม่ก�รัเปล่�ยนแปลงไปจ�กมต้ของที่่�ปรัะชุมครัั้งก่อนก็ต�ม

• ว�รัะแต่งตั้งผู้สำอบบัญช่และกำ�หนดค่�ตอบแที่น บรั้ษััที่ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรั�ยละเอ่ยด ปรัะวัต้ ของผู้สำอบบัญช่ ก�รัถือหุ้น
ของบร้ัษัทัี่ฯ คว�มสำมัพนัธัท์ี่�งครัอบครััวกบัผู้บร้ัห�รั คว�มคด้เหน็ของคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบในก�รัพ้จ�รัณ�ถ่งคว�มเป็น
อ้สำรัะของผู้สำอบบัญช่และค่�ตอบแที่น ตลอดจนก�รัแต่งตั้งให้เป็นไปต�มเกณฑ์์ก�รัหมุนเว่ยนผู้สำอบบัญช่ต�มปรัะก�ศของ
คณะกรัรัมก�รั ก.ล.ต.

• ว�รัะที่่�เป็นเรืั�องสำำ�คญัที่ัง้ปรัะเด็นที่่�กำ�หนดในกฎหม�ยและปรัะเด็นที่่�อ�จม่ผลกรัะที่บต่อที่ศ้ที่�งก�รัดำ�เน้นง�นของบร้ัษัทัี่ฯ
 
ปรัะธั�นที่่�ปรัะชมุไดจ้ดัสำรัรัเวล�อย�่งเพ่ยงพอและดำ�เน้นก�รัปรัะชมุอย�่งเหม�ะสำมและโปรัง่ใสำ รัวมถ่งจดัสำรัรัเวล�และเปิดโอก�สำ

ให้ผู้ถือหุ้นได้แสำดงคว�มเห็นและต้ังคำ�ถ�มในทีุ่กว�รัะอย่�งเหม�ะสำม และเลข�นุก�รัที่่�ปรัะชุมได้บันที่่กปรัะเด็นคำ�ถ�มและคำ�ตอบ 
ไว้อย่�งชัดเจนครับถ้วน นอกจ�กน้่ ในแต่ละว�รัะได้รัะบุมต้ที่่�ปรัะชุมและผลก�รัลงคะแนนเส่ำยง โดยแบ่งเป็นจำ�นวนเส่ำยงที่่�เห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย งดออกเส่ำยง หรัือไม่ม่ส้ำที่ธั้ออกเส่ำยง และบัตรัเส่ำย นอกจ�กน้่ ยังได้บันที่่กเที่ปก�รัปรัะชุมและนำ�ข้่นเว็บไซึ่ต์ของบร้ัษััที่ฯ  
หลังจ�กวันปรัะชุม เพื�อให้ผู้ถือหุ้นที่่�ม้ได้ม�เข้�รั่วมปรัะชุมหรัือผู้สำนใจที่ั�วไปได้รัับชม

ก�รัปรัะชุมผู้ถือหุ้นของบร้ัษััที่ฯ เป็นไปต�มกฎหม�ย กฎเกณฑ์์ที่่�เก่�ยวข้อง และข้อบังคับของบร้ัษััที่ฯ และดำ�เน้นไปต�มว�รัะ 
ที่่�กำ�หนดไว้ต�มลำ�ดับและไม่ม่ก�รัพ้จ�รัณ�ว�รัะอื�นใดนอกเหนือจ�กที่่�ได้กำ�หนดไว้ในหนังสำือเช้ญปรัะชุม

การดำาเนินการภายหุ้ลังการประชำุมผ้้ถืือหุุ้้น
บร้ัษัทัี่ฯ ได้เปิดเผยมต้ที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้นพร้ัอมผลก�รัลงคะแนนภ�ยในวันเด่ยวกันผ่�นรัะบบข่�วของตล�ดหลกัที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย

และบนเวบ็ไซึ่ตข์องบร้ัษัทัี่ฯ จดัที่ำ�รั�ยง�นก�รัปรัะชุมผู้ถือหุ้นอย�่งถูกต้องและครับถ้วนที่ัง้ภ�ษั�ไที่ยและภ�ษั�องักฤษั และจดัสำง่สำำ�เน�
รั�ยง�นก�รัปรัะชมุผู้ถือหุ้นให้ตล�ดหลกัที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ยภ�ยใน 14 วนันบัจ�กวนัปรัะชมุผู้ถือหุ้น และนำ�ข้่นบนเวบ็ไซึ่ต์ของบร้ัษัทัี่ฯ 
ภ�ยใน 1 เดือนนับจ�กวันปรัะชุม โดยบรั้ษััที่ฯ ได้บันที่่กรั�ยชื�อพรั้อมตำ�แหน่งของกรัรัมก�รัและผู้บรั้ห�รัที่่�เข้�รั่วมปรัะชุมผู้ถือหุ้นหรัือ
ล�ปรัะชุม ว้ธั่ก�รัลงคะแนนและนับคะแนน มต้ที่่�ปรัะชุม และผลก�รัลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสำ่ยง และบัตรัเสำ่ย) ของ
แต่ละว�รัะ พร้ัอมปรัะเด็นคำ�ถ�มและคำ�ตอบในที่่�ปรัะชุมไว้ในรั�ยง�นก�รัปรัะชุมผู้ถือหุ้นด้วย ห�กผู้ถือหุ้นม่ข้อสำงสัำยหรัือม่คว�มเห็น
สำ�ม�รัถแจ้งม�ยังหน่วยง�นเลข�นุก�รับร้ัษััที่ภ�ยใน 1 เดือนนับจ�กวันปรัะชุม และในก�รัปรัะชุมผู้ถือหุ้นสำ�มัญปรัะจำ�ปีคร้ัังต่อไป  
จะไม่ม่ว�รัะพ้จ�รัณ�รัับรัองรั�ยง�นก�รัปรัะชุมผู้ถือหุ้น

ภ�ยหลงัก�รัจดัปรัะชมุผู้ถือหุ้นสำ�มญัปรัะจำ�ปี บร้ัษัทัี่ฯ จะพ้จ�รัณ�คำ�ถ�ม คว�มคด้เหน็ และข้อเสำนอแนะของผู้ถือหุ้นที่่�รัวบรัวมได้
จ�กห้องปรัะชุมเพื�อกำ�หนดแนวที่�งดำ�เน้นก�รัที่่�เหม�ะสำม รัวมที่ั้งปรัับปรัุงก�รัจัดปรัะชุมผู้ถือหุ้นสำ�มัญปรัะจำ�ปีต่อไปให้ด่ย้�งข่้น

จ�กผลก�รัปรัะเม้นคุณภ�พก�รัจัดปรัะชุมสำ�มัญผู้ถือหุ้นของบรั้ษััที่จดที่ะเบ่ยน (AGM Checklist) ปรัะจำ�ปี 2563 ที่่�จัดที่ำ�โดย
สำม�คมสำ่งเสำรั้มผู้ลงทีุ่นไที่ย (Thai Investors Association) บรั้ษััที่ฯ ได้รัับคะแนนเที่่�กับรั้อยละ 98.0 สำูงกว่�ปีที่่�แล้วและสำูงกว่�คะแนน
โดยเฉล่�ยของบรั้ษััที่จดที่ะเบ่ยนในตล�ดหลักที่รััพย์ฯ ซึ่่�งเที่่�กับ 93.1 คะแนน

หมีวดิ์ท์ี� 2 การปฏ์ิบัติต่อผึู้้ถุือหุ้นอย่างเท์่าเท์ียมีกัน
ถง่แมผู้้ถอืหุ้นแตล่ะรั�ยจะม่ส้ำที่ธัอ้อกเส่ำยงไมเ่ที่�่กนัอนัเนื�องม�จ�กจำ�นวนก�รัถือหุ้นที่่�ต�่งกัน แตก่ม้็ไดห้ม�ยคว�มว่�ส้ำที่ธัพ้ื้นฐ�น

ในฐ�นะผู้ถือหุ้นจะต้องแตกต่�งกันต�มไปด้วย บร้ัษััที่ฯ ให้คว�มสำำ�คัญและตรัะหนักในส้ำที่ธั้ของผู้ถือหุ้นทีุ่กรั�ยไม่ว่�จะเป็นผู้ถือหุ้น 
รั�ยใหญ่หรืัอรั�ยย่อย ผู้ถือหุ้นสำถ�บันหรืัอบคุคลธัรัรัมด� หรืัอแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่่�เป็นช�วต่�งช�ต้ จง่ไม่กรัะที่ำ�ก�รัใดๆ ที่่�ถือเป็นก�รัเลือกปฏ้ิบต้ั
หรัือก่อให้เก้ดคว�มไม่เป็นธัรัรัมต่อผู้ถือหุ้นภ�ยใต้ข้อกำ�หนดของกฎหม�ยที่่�เก่�ยวข้อง โดยในปี 2563 บรั้ษััที่ฯ ได้ดำ�เน้นก�รัดังน่้

1. การประชำุมผู้ถือหุ้น
• บร้ัษัทัี่ฯ เปิดโอก�สำให้ผู้ถือหุ้นส่ำวนน้อยเสำนอว�รัะก�รัปรัะชุมผู้ถือหุ้นสำำ�หรัับปี 2563 ล่วงหน้� โดยได้ปรัะก�ศเช้ญชวน

ผ่�นหน้�เว็บไซึ่ต์ของบรั้ษััที่ฯ และผ่�นรัะบบของตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย 90 วันก่อนวันสำ้�นสำุดรัอบปีบัญช่ 
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ที่ัง้น้่ เพื�อให้ผู้ถือหุ้นม่เวล�เพ่ยงพอในก�รัดำ�เน้นก�รัและเพื�อให้หน่วยง�นเลข�นุก�รับร้ัษัทัี่สำ�ม�รัถนำ�เสำนอว�รัะดงักล่�ว
ต่อที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่เพื�อพ้จ�รัณ�อนุมัต้เป็นว�รัะก�รัปรัะชุมผู้ถือหุ้น

• ในกรัณ่ที่่�ผู้ถือหุ้นไม่สำ�ม�รัถเข้�ร่ัวมก�รัปรัะชุมได้ บร้ัษััที่ฯ ได้เสำนอชื�อกรัรัมก�รัจำ�นวน 3 คน และหน่�งในน้ันคือ 
น�ยผดุง เตชะศร้ันที่รั์ ซึ่่�งเป็นกรัรัมก�รัอ้สำรัะของบรั้ษััที่ฯ เพื�อเป็นที่�งเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในก�รัพ้จ�รัณ�มอบฉันที่ะ
ให้กรัรัมก�รัคนใดคนหน่�งเข้�ปรัะชุมและออกเสำ่ยงลงคะแนนแที่น

• บรั้ษััที่ฯ ได้จัดสำ่งหนังสำือมอบฉันที่ะที่ั้งสำ�มแบบให้กับผู้ถือหุ้นทีุ่กคน เพื�อให้ผู้ถือหุ้นสำ�ม�รัถเลือกใช้ในแบบที่่�ตรังกับ
คว�มต้องก�รัม�กที่่�สุำด แต่อย่�งไรักต็�มบร้ัษัทัี่ฯ ได้รัะบขุ้อคว�มแนะนำ�ให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบ ข. ซึ่่�งม่รั�ยละเอย่ดม�กกว่�

• ในหนังสำือนัดปรัะชุมผู้ถือหุ้น ได้รัะบุเอกสำ�รั/หลักฐ�นที่่�ต้องนำ�ไปในวันปรัะชุมไว้อย่�งชัดเจน โดยแยกเป็นกรัณ่ๆ 
นอกจ�กน่้ เอกสำ�รัหลักฐ�นที่่�ขอให้นำ�ม�ใช้ในก�รัปรัะชุมก็เป็นไปต�มม�ตรัฐ�นก�รัปฏิ้บัต้โดยสำ�กล

• บรั้ษััที่ฯ สำ่งหนังสำือเช้ญปรัะชุมและเอกสำ�รัปรัะกอบก�รัปรัะชุมเป็นภ�ษั�อังกฤษัให้กับผู้ถือหุ้นที่่�เป็นช�วต่�งช�ต้
• ในว�รัะก�รัเลือกตั้งกรัรัมก�รั บรั้ษััที่ฯ จะใช้ว้ธั่เลือกตั้งกรัรัมก�รัเป็นรั�ยบุคคล
• ใช้บัตรัคะแนนในก�รัลงคะแนนเสำ่ยง
• บันที่่กรั�ยง�นก�รัปรัะชุมอย่�งถูกต้อง ครับถ้วน และที่ันเวล�

2. การด้ำาเนินการเกี�ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
บร้ัษัทัี่ฯ กำ�หนดแนวที่�งในก�รัป้องกนัก�รัใช้ข้อมลูภ�ยในอย่�งเคร่ังครััดโดยกำ�หนดไว้เป็นล�ยลักษัณ์อกัษัรั โดยดำ�เน้นก�รั

ดังน่้
• จัดที่ำ�นโยบ�ยและแนวปฏ้ิบต้ัเก่�ยวกบัคว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชนเ์พื�อปอ้งกนัก�รัใชข้อ้มลูภ�ยในจ�กบคุคลภ�ยใน

ที่่�อ�จล่วงรู้ัและอ�จห�ผลปรัะโยชน์จ�กขอ้มลูน้ันก่อนที่่�ข้อมลูจะเปิดเผยแก่สำ�ธั�รัณชนเป็นก�รัที่ั�วไป โดยกำ�หนดเป็น
แนวปฏ้ิบต้ัสำำ�หรัับกรัรัมก�รั ผู้บร้ัห�รั และพนักง�น เก่�ยวกบัก�รัไดม้�หรัอืจำ�หน่�ยไปซึ่่�งหลกัที่รััพยข์องบร้ัษัทัี่ฯ และ
ออกปรัะก�ศแจง้เตอืนให้กรัรัมก�รั ผู้บร้ัห�รั และพนกัง�นที่่�ถอืเป็นบคุคลที่่�สำ�ม�รัถเข�้ถง่ข้อมูลภ�ยใน (Insider List) 
งดที่ำ�ก�รัได้ม�หรืัอจำ�หน่�ยไปซึ่่�งหลักที่รััพย์ของบร้ัษัทัี่ฯ ในช่วงก่อนเผยแพร่ังบก�รัเงน้เป็นเวล� 1 เดือนและอก่ 1 วนั
หลังเปิดเผยงบก�รัเง้น นอกจ�กน้่ ยังได้กำ�หนดให้ม่ก�รัแจ้งล่วงหน้� 1 วัน ห�กต้องก�รัจะที่ำ�ธัุรักรัรัมใดๆ เก่�ยวกับ
หลักที่รััพย์ของบรั้ษััที่ฯ อ่กด้วย

• ในก�รัปรัะชุมคณะกรัรัมก�รัทุี่กคร้ััง ห�กเป็นก�รัที่ำ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกัน กรัรัมก�รัหรัือผู้บร้ัห�รัที่่�เก่�ยวข้องจะ 
ไม่ได้รัับอนุญ�ตให้อยู่ร่ัวมก�รัปรัะชุมและออกเส่ำยงลงคะแนนในว�รัะน้ันๆ นอกจ�กน้่ ห�กเป็นรั�ยก�รัที่่�เข้�ข่�ย 
ตอ้งเปิดเผยข้อมลูหรืัอขออนมุต้ัจ�กผู้ถอืหุ้นต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักที่รััพยแ์หง่ปรัะเที่ศไที่ย บร้ัษัทัี่ฯ กไ็ด้ม่ก�รั
เปิดเผยรั�ยละเอ่ยดและเหตุผลในก�รัเข้�ที่ำ�รั�ยก�รั คว�มสำัมพันธั์ของบุคคลที่่�เก่�ยวโยงกัน และก�รัคำ�นวณมูลค่� 
ในก�รัที่ำ�รั�ยก�รั เพื�อให้ผู้ถือหุ้นรัับที่รั�บข้อมูลของรั�ยก�รัอย่�งละเอ่ยด

• กรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รัรั�ยง�นก�รัม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยของตนและผู้เก่�ยวข้องให้แก่เลข�นุก�รับร้ัษัทัี่เป็นปรัะจำ�ที่กุปีและ 
ทีุ่กครัั้งที่่�ม่รั�ยก�รัเปล่�ยนแปลง เพื�อจัดที่ำ�สำำ�เน�ให้แก่ปรัะธั�นกรัรัมก�รัและปรัะธั�นกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ

• กรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รัแจ้งก�รัถือหลักที่รััพย์ของบร้ัษััที่ที่่�ตนและผู้เก่�ยวข้องถืออยู่และรั�ยง�นสำรุัปต่อที่่�ปรัะชุม 
คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่เป็นปรัะจำ�ทีุ่กไตรัม�สำ

• กำ�หนดแนวปฏิบ้ต้ัเก่�ยวกบัก�รัไม่ใช้ข้อมูลภ�ยในเพื�อผลปรัะโยชน์ในที่�งม้ชอบไว้ในคูมื่อจร้ัยธัรัรัมธัรุักจ้และข้อพ่งปฏ้ิบต้ั
ในก�รัที่ำ�ง�น

• รั�ยก�รัรัะหว่�งกันที่่�เก้ดข่้นในรัอบปี 2563 เป็นรั�ยก�รัที่่�เป็นไปอย่�งโปรั่งใสำ ยุต้ธัรัรัม และเป็นไปต�มธัุรัก้จปกต้
ก�รัค้� 

• บรั้ษััที่ฯ ไม่ม่โครังสำรั้�งกลุ่มธัุรัก้จที่่�ม่ก�รัที่ำ�รั�ยก�รัรัะหว่�งกันในลักษัณะที่่�อ�จม่คว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์
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หมีวดิ์ท์ี� 3 การค์ำาน้งถุ้งบท์บาท์ของผึู้้มีีส่วนไดิ์้ส่วนเสีย
คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ให้คว�มสำำ�คญัต่อผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยที่กุกลุ่มโดยคำ�น่งถง่ส้ำที่ธัท้ี่่�ม่ต�มกฎหม�ย ไม่ว่�จะเป็นผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย

ภ�ยในหรืัอภ�ยนอก ที่ั้งน้่ เพื�อก่อให้เก้ดผลปรัะโยชน์รั่วมกันอย่�งยั�งยืนและเพื�อสำ่งเสำร้ัมให้เก้ดคว�มร่ัวมมือรัะหว่�งบร้ัษััที่ฯ กับผู้ม่ 
สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยในก�รัสำรั้�งคว�มมั�นคงให้บรั้ษััที่ฯ 

บร้ัษัทัี่ฯ ให้คว�มสำำ�คญักบัก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้อย่�งม่คว�มรัับผ้ดชอบต่อสัำงคมซึ่่�งครัอบคลมุไปถง่ก�รัปรัะกอบกจ้ก�รัด้วยคว�มเป็นธัรัรัม 
ก�รัเค�รัพส้ำที่ธั้มนุษัยชน ก�รัปฏิ้บัต้ต่อแรังง�นอย่�งเป็นธัรัรัม คว�มปลอดภัย อ�ช่วอน�มัย และสำภ�พแวดล้อมในก�รัที่ำ�ง�น  
คว�มรัับผ้ดชอบต่อผู้บร้ัโภค ก�รัคุม้ครัองข้อมลูส่ำวนบุคคลและคว�มเป็นส่ำวนตัว ก�รัดูแลรัักษั�ส้ำ�งแวดล้อม ก�รัร่ัวมพัฒน�ชุมชนหรืัอสำงัคม 
ก�รัป้องกันก�รัฟอกเง้น และก�รัต่อต้�นทีุ่จรั้ตคอรั์รััปชัน

บรั้ษััที่ฯ ได้ปรัับปรัุงคู่มือจรั้ยธัรัรัมธัุรัก้จและข้อพ่งปฏิ้บัต้ในก�รัที่ำ�ง�น (Business Ethics and Code of Conduct) โดยม่ก�รั
ที่บที่วนเป็นปรัะจำ�ทีุ่กปี ที่ั้งน่้ เพื�อให้สำอดคล้องต่อคว�มเปล่�ยนแปลงที่่�เก้ดข่้นและให้ที่ันต่อเหตุก�รัณ์โดยจัดพ้มพ์เป็นล�ยลักษัณ์อักษัรั
และแจกจ่�ยให้กบักรัรัมก�รั ผู้บร้ัห�รั และพนกัง�นที่กุคนรัับที่รั�บและย่ดถือปฏ้ิบต้ัอย่�งเคร่ังครััด ที่ัง้น้่ เพื�อส้ำที่ธัข้องผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย 
ทีุ่กกลุ่มได้รัับก�รัคุ้มครัอง 

นโยบ�ยในก�รัปฏิ้บัต้ต่อผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยของบรั้ษััที่ฯ สำ�ม�รัถกล่�วโดยสำรัุปได้ ดังน่้
1. ผู้ถือหุ้น 

บรั้ษััที่ฯ มุ่งมั�นดำ�เน้นง�นที่�งธัุรัก้จอย่�งม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พด้วยคว�มโปรั่งใสำ รัอบคอบ ม่ผลก�รัดำ�เน้นง�นที่่�ด่ ม่ก�รัเจรั้ญ
เต้บโตอย่�งมั�นคง เพื�อเพ้�มมูลค่�ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรัะยะย�ว และให้คว�มสำำ�คัญกับผู้ถือหุ้นในฐ�นะเจ้�ของบร้ัษััที่โดยย่ดหลัก 
คว�มเท่ี่�เที่ย่มกันของผู้ถือหุ้น รัักษั�ผลปรัะโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยจดัให้ม่ม�ตรัก�รัป้องกันก�รัใช้ข้อมูลภ�ยในเพื�อปรัะโยชน์ส่ำวนตน
ของกรัรัมก�รัหรืัอผู้บร้ัห�รั และม่คว�มรัับผ้ดชอบต่อก�รักรัะที่ำ�โดยไม่ใช้อำ�น�จหน้�ที่่�หรืัอพฤต้กรัรัมที่่�ไม่เหม�ะสำมอันอ�จนำ�ม�
ซึ่่�งก�รัแสำวงห�ผลปรัะโยชน์สำ่วนตนและเป็นคว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์
2. ลูกค้า

บร้ัษััที่ฯ ให้คว�มสำำ�คัญและเอ�ใจใส่ำกับลูกค้�ด้วยคว�มรัับผ้ดชอบสูำงสุำดเพื�อให้ลูกค้�ได้รัับคว�มพ่งพอใจภ�ยใต้หลักก�รั 
SAVEQC โดยก�รัส่ำงมอบ Service: ก�รับร้ัก�รัที่่�สำภุ�พ Assortment: ส้ำนค้�ที่่�หล�กหล�ย ตรังคว�มต้องก�รั Value: คว�มคุม้ค่�รั�ค� 
Environment: ก�รัออกแบบและก�รัรัักษั�สำภ�พแวดล้อมภ�ยในรั้�นที่่�ปลอดภัยสำำ�หรัับลูกค้� Quality: คุณภ�พ ม�ตรัฐ�น  
และคว�มสำดใหม่ของสำ้นค้� Cleanliness: ก�รัรัักษั�คว�มสำะอ�ดของรั้�น รัวมถ่งอุปกรัณ์ต่�งๆ ภ�ยในรั้�น บรั้ษััที่ฯ ม่ก�รัสำำ�รัวจ
คว�มพ่งพอใจของลูกค้�อย่�งน้อยปีละ 2 คร้ััง เพื�อนำ�ผลก�รัปรัะเม้นม�กำ�หนดเป็นแผนในก�รัพัฒน�และปรัับปรังุส้ำนค้�และบร้ัก�รั 
เปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้�อย่�งโปรั่งใสำและเป็นธัรัรัม ม่ก�รัควบคุมดูแลสำ้นค้�และบรั้ก�รัให้ม่คุณภ�พด้วยผลง�นจ�กนวัตกรัรัมที่่�ม่
ก�รัสำร้ั�งสำรัรัค์อย�่งต่อเนื�องรัวมถง่รัักษั�สัำมพันธัภ�พที่่�ยั�งยนืกบัลกูค�้ โดยได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ยเก่�ยวกับก�รัปฏิบ้ต้ัที่่�เป็นธัรัรัม
และรัับผ้ดชอบต่อลูกค้�ไว้อย่�งชัดเจนในคู่มือจรั้ยธัรัรัมธัุรัก้จและข้อพ่งปฏิ้บัต้ในก�รัที่ำ�ง�นของบรั้ษััที่ฯ ซึ่่�งม่ก�รัเผยแพรั่เป็นที่่�
ที่รั�บกันโดยที่ั�วไป 

นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ยงัม่กลไกหลักที่่�ให้ลกูค้�ต้ดต่อเพื�อใช้ในก�รัห�ข้อมลู ต้ดต่อธัรุักจ้ และแจ้งข้อร้ัองเร่ัยนไว้หล�ยช่องที่�ง  
เช่น ผ่�นรั้�นสำ�ข� ผ่�นที่�งไปรัษัณ่ย์ เว็บไซึ่ต์ของบรั้ษััที่ฯ และหน่วยง�น Call Center เป็นต้น

แนวปฏิิบัต่ิต่�อล้กค้าของบริษัทฯ
1. ผู้บร้ัห�รัและพนกัง�นต้องรู้ัและที่ำ�คว�มเข้�ใจส้ำนค้�และบร้ัก�รัของซึ่พ่่ ออลล์ เป็นอย่�งด่ รัวมที่ัง้ต้องให้ข้อมลูที่่�ถูกต้อง

ครับถ้วนแก่ลูกค้�
2. ผู้บร้ัห�รัและพนักง�นตอ้งศก่ษั�และที่ำ�คว�มเข�้ใจคว�มตอ้งก�รัของลกูค�้อย�่งละเอย่ดกอ่นจะเสำนอส้ำนค�้หรัอืบร้ัก�รั

ต่อลูกค้� เพื�อสำนองคว�มต้องก�รัของลูกค้�ได้อย่�งถูกต้อง รัวมที่ั้งต้องสำนใจใฝ่่ห�คว�มรู้ัอยู่เสำมอ และสัำ�งสำม
ปรัะสำบก�รัณ์ในก�รัที่ำ�ง�นให้ม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พม�กข่้นเพื�อเพ้�มคว�มพ่งพอใจให้กับลูกค้�

3. ผู้บรั้ห�รัและพนักง�นต้องปฏิ้บัต้ต่อลูกค้�ด้วยคว�มสำุภ�พให้เก่ยรัต้ลูกค้�และใช้ว�จ�ที่่�สำุภ�พกับลูกค้�
4. ผู้บร้ัห�รัและพนักง�นต้องม่ที่ัศนคต้ที่่�ด่ต่อง�นบร้ัก�รัลูกค้� ให้คว�มสำำ�คัญต่อง�นบร้ัก�รัและปฏิ้บัต้อย่�งเต็มที่่�  

อันสำ่งผลให้ง�นบรั้ก�รัม่คุณค่�และม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พอันจะนำ�ไปสำู่คว�มเป็นเล้ศด้�นบรั้ก�รั
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5. ผู้บร้ัห�รัและพนักง�นต้องเค�รัพก�รัตัดส้ำนใจและข้อค้ดเห็นของลูกค้�ตลอดจนไม่ละเม้ดส้ำที่ธั้สำ่วนบุคคลของลูกค้�
และย้นด่รัับขอ้รัอ้งเร่ัยนจ�กลกูค�้และแก้ไขปรัับปรังุที่นัที่ ่กรัณ่ม่ขอ้จำ�กดัหรืัอตอ้งใช้เวล�ในก�รัแก้ปัญห�ต้องร่ับแจง้
ข้อมูลและสำถ�นะให้ลูกค้�ที่รั�บในเวล�อันควรัและแจ้งคว�มก้�วหน้�ในก�รัแก้ไขเป็นรัะยะ

3. พีนักงาน
บรั้ษััที่ฯ ตรัะหนักในคุณค่�ของที่รััพย�กรับุคคลที่่�เป็นหัวใจสำำ�คัญอย่�งยั�งยืนในก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จ ที่ั้งในปัจจุบันและอน�คต

ในทุี่กรัูปแบบของก�รัเปล่�ยนแปลง เพื�อตอบสำนองคว�มต้องก�รัของลูกค้�และสำังคมและก�รัเต้บโตอย่�งยั�งยืน บร้ัษััที่ฯ จ่งให้
คว�มสำำ�คัญในก�รัสำรัรัห� คัดเลือก พัฒน�ศักยภ�พในก�รัดูแลสุำข ทีุ่กข์ สำร้ั�งคว�มผูกพันสำอดคล้องกับปรััชญ�องค์กรัที่่�ว่�  
“เรั�ปรั�รัถน�รัอยย้�มจ�กลูกค้� ด้วยที่่มง�นที่่�ม่คว�มสำุข”

• ด้้านแรงงานและสิทธ์ิมนุษยชำน
นโยบายด้้านสิทธ์ิมนุษยชำนและการปฏิิบัติด้้านแรงงาน

บร้ัษััที่ฯ ม่นโยบ�ยด้�นส้ำที่ธั้มนุษัยชนและก�รัปฏิ้บัต้ด้�นแรังง�น ซึ่่�งแสำดงให้เห็นถ่งคว�มตรัะหนักและคว�ม 
รัับผ้ดชอบในก�รัส่ำงเสำร้ัมให้ม่ก�รัปฏิ้บัต้ต�มหลักปฏ้ิญญ�สำ�กลว่�ด้วยส้ำที่ธั้มนุษัยชน โดยกำ�หนดนโยบ�ยและ
กรัะบวนก�รัในก�รัดำ�เน้นง�นให้สำอดคล้องกับหลักก�รัช้่แนะว่�ด้วยธัุรัก้จและส้ำที่ธั้มนุษัยชนแห่งสำหปรัะช�ช�ต้ของ 
UNGP: UN Guiding Principles on Business and Human Rights นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ยงัมุ่งมั�นที่่�จะธัำ�รังรัักษั�หลกัก�รั
ของข้อตกลงโลกแห่งสำหปรัะช�ช�ต้ (UN Global Compact) ในเรืั�องหลกัก�รัด้�นส้ำที่ธัม้นุษัยชน (หลักก�รัที่่� 1 และ 2) 
และหลักปฏิ้บัต้ด้�นแรังง�น (หลักก�รัที่่� 3-6) 

แนวปฏิิบัติด้้านสิทธ์ิมนุษยชำนและด้้านแรงงาน 
1. เค�รัพและปฏ้ิบต้ัต�มกฎรัะเบย่บและขอ้บงัคบัของบร้ัษัทัี่ฯ ตลอดจนกฎหม�ยที่ัง้ในปรัะเที่ศและรัะหว�่งปรัะเที่ศ

ที่่�เก่�ยวข้องโดยเครั่งครััด
2. ต้ดต�ม ตรัวจสำอบ และปรัะเม้นคว�มเสำ่�ยงและผลกรัะที่บด้�นส้ำที่ธัม้นุษัยชนอย่�งสำมำ��เสำมอพรัอ้มกำ�หนดแนวที่�ง

หรัอืม�ตรัก�รัในก�รับร้ัห�รัจัดก�รัคว�มเสำ่�ยงอย่�งเหม�ะสำม โดยใหท้ี่กุหนว่ยง�นม่หน�้ที่่�กำ�กบัดแูลและบร้ัห�รั
คว�มเสำ่�ยงที่่�อยู่ในคว�มรัับผ้ดชอบของตน

3. พัฒน�ช่องที่�งก�รัสืำ�อสำ�รัแบบสำองที่�งเพื�อสำ่งเสำร้ัมคว�มรู้ั คว�มเข้�ใจ และก�รัปฏ้ิบัต้ตนต่อก�รัเค�รัพ 
ส้ำที่ธัม้นษุัยชน รัวมถง่เพื�อเปิดโอก�สำใหพ้นกัง�นและผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยสำ�ม�รัถแสำดงคว�มคด้เหน็ สำะที่อ้นปัญห�
และแจ้งเบ�ะแสำหรัือข้อรั้องเรั่ยนห�กม่เหตุก�รัณ์หรัือก�รักรัะที่ำ�ที่่�เก่�ยวข้องต่อก�รัละเม้ดสำ้ที่ธั้มนุษัยชน

4. จัดให้ม่กรัะบวนก�รัตรัวจสำอบข้อมูลหรัือข้อร้ัองเร่ัยนที่่�เก่�ยวข้องกับส้ำที่ธั้มนุษัยชนหลังจ�กที่่�ได้รัับแจ้งจ�ก
พนักง�น/และหรัือผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย พรั้อมรั�ยง�นต่อคณะผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำงเพื�อดำ�เน้นก�รัพัฒน� บรัรัเที่� 
หรัือแก้ไขผลกรัะที่บด้�นสำ้ที่ธั้มนุษัยชนอย่�งเหม�ะสำม

5. ส่ำงตอ่นโยบ�ยน้่ให้คูค้่�ธุัรักจ้ม่แนวที่�งก�รับร้ัห�รัและจัดก�รัต่�งๆ เพื�อปอ้งกนัก�รัเป็นส่ำวนหน่�งในกรัะบวนก�รั
ดำ�เน้นง�นที่่�เก่�ยวข้องต่อก�รัละเม้ดสำ้ที่ธั้มนุษัยชน

6. ส่ำงเสำร้ัมและสำนับสำนุนให้คูค้่�ธุัรักจ้ม่ส่ำวนร่ัวมในก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้อย่�งม่จร้ัยธัรัรัมและด้วยคว�มรัับผ้ดชอบต่อสัำงคม
เพื�อเสำรั้มสำร้ั�งวัฒนธัรัรัมแห่งก�รัเค�รัพซึ่่�งกันและกันและพัฒน�ข่ดคว�มสำ�ม�รัถที่�งก�รัแข่งขันอย่�งต่อเนื�อง 
ที่ัง้น้่ คว�มมุ่งมั�นตอ่ก�รัเค�รัพส้ำที่ธัม้นุษัยชนของบร้ัษัทัี่ฯ ได้สำะที่อ้นให้เห็นอย่�งชดัเจนผ�่นนโยบ�ยก�รับร้ัห�รั
จัดก�รัด้�นต่�งๆ ที่่�สำำ�คัญของบรั้ษััที่ฯ อ�ที่้
• นโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั
• จรั้ยธัรัรัมธัุรัก้จและข้อพ่งปฏิ้บัต้ในก�รัที่ำ�ง�น
• นโยบ�ยคว�มรัับผ้ดชอบต่อสำังคม
• นโยบ�ยด้�นก�รัจ้�งง�นและก�รับรั้ห�รัแรังง�น
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• นโยบ�ยก�รับรั้ห�รัคว�มหล�กหล�ยและยอมรัับในคว�มแตกต่�ง
• นโยบ�ยด้�นคว�มปลอดภัย อ�ช่วอน�มัย และสำ้�งแวดล้อม
• นโยบ�ยด้�นก�รัจัดห�อย่�งยั�งยืนและแนวปฏิ้บัต้สำำ�หรัับคู่ค้�ธัุรัก้จ

นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง
บร้ัษัทัี่ฯ ตรัะหนกัถง่คว�มสำำ�คัญของพลงัองค์กรั ซึ่่�งเกด้จ�กก�รับร้ัห�รัคว�มแตกต่�งกันของพนักง�นที่่�หล�กหล�ย 

และปฏิ้บัต้ง�นกรัะจ�ยอยู่ที่ั�วปรัะเที่ศในทุี่กจังหวัดให้เก้ดพลังร่ัวมบนพ้ืนฐ�นของวัฒนธัรัรัมเด่ยวกัน คือวัฒนธัรัรัม 
Harmony อนัเป็นก�รัสำร้ั�งบรัรัย�ก�ศที่่�ส่ำงเสำร้ัมคว�มสุำข ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ คว�มคด้สำร้ั�งสำรัรัค์ นวัตกรัรัมใหม่ อนัเป็นเวที่่
ให้พนักง�นแสำดงศักยภ�พสำูงสุำด สำ่งผลต่อภ�พลักษัณ์องค์กรั และคว�มภ�คภูม้ใจของพนักง�นซึ่่�งจะช่วยรัักษั�และ
ด่งดูดคนเก่ง คนด่เข้�ม�รั่วมสำรั้�งคว�มสำำ�เรั็จกับองค์กรัต่อไป 

พลงัร่ัวมที่่�สำำ�คญัในก�รัขับเคลื�อนธัรุักจ้ให้เจร้ัญก้�วหน้�ว่�ส่ำวนหน่�งม�จ�กก�รัที่่�ม่พนกัง�นที่่�ม่คว�มหล�กหล�ย 
สำ�ม�รัถสำร้ั�งมลูค่�เพ้�มและนวตักรัรัมให้กบับร้ัษัทัี่ฯ ดงัน้ันก�รัที่่�บร้ัษัทัี่ฯ ม่ก�รับร้ัห�รัคว�มหล�กหล�ยและก�รัยอมรัับ
คว�มแตกต่�งที่่�เหม�ะสำมจะสำ�ม�รัถด่งดูดและรัักษั�คนเก่ง คนด่ ด่งศักยภ�พสำูงสำุดของพนักง�นม�ใช้ได้ 

แนวปฏิิบัติด้้านความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง
1. ผู้นำ�ทีุ่กรัะดับต้องพรั้อมรัับฟังคว�มค้ดเห็นที่่�แตกต่�งของผู้อื�น
2. ส่ำงเสำร้ัมและกรัะตุ้นให้พนักง�นกล้�ที่่�จะแสำดงคว�มเห็นอย่�งสำร้ั�งสำรัรัค์และเป็นไปต�มกรัอบของกฎหม�ย 

ที่่�กำ�หนดไว้ในปรัะเที่ศที่่�บรั้ษััที่ฯ ไปดำ�เน้นธัุรัก้จ
3. เสำร้ัมสำร้ั�งบรัรัย�ก�ศในก�รัที่ำ�ง�นและเค�รัพซึ่่�งกันและกัน สำ�ม�รัถอยู่ร่ัวมกันบนพ้ืนฐ�นของคว�มแตกต่�ง 

ไม่ว่�จะโดยคว�มชื�นชอบสำ่วนบุคคล บุคล้กลักษัณะ เชื้อช�ต้ ศ�สำน� สำ่ผ้ว เพศ วัย สำถ�นภ�พก�รัสำมรัสำ
4. ไม่เลอืกปฏ้ิบต้ัในก�รัสำรัรัห�และเลอืกสำรัรัพนกัง�น โดยใหค้ว�มเสำมอภ�คและโอก�สำคว�มเจร้ัญก้�วหน�้ในอ�ช่พ

ต�มผลก�รัปฏิ้บัต้ง�นและสำอดคล้องกับก�รัเจรั้ญเต้บโตของบรั้ษััที่ฯ
5. ยกย่องชมเชยพนกัง�นต�มคว�มเหมะสำมต่อก�รัม่ส่ำวนร่ัวมในก�รัสำร้ั�งสำรัรัค์ผลง�นด้�นนวัตกรัรัมและก�รัปรัับปรุัง

ว้ธั่ก�รัปฏิ้บัต้ง�น

• ด้้านการดู้แลพีนักงาน
การสร้างพีนักงานที�มีความสุขและสนุกกับงาน

บร้ัษัทัี่ฯ ให้คว�มสำำ�คัญกบัก�รัใหค้ว�มรู้ัและก�รัพัฒน�พนักง�นในทุี่กรัะดบั เพื�อใหส้ำ�ม�รัถปรัับตวัตอ่โลกธัรุักจ้
ที่่�เปล่�ยนแปลงอย่�งรัวดเรั็ว โดยเฉพ�ะก�รัเข้�สำู่ยุคด้จ้ที่ัล รัวมถ่งก�รัเพ้�มที่ักษัะก�รัเป็นผู้นำ�ที่่�เข้�ใจคนรัุ่นใหม่ และ
สำ�ม�รัถบร้ัห�รัจดัก�รัได้อย่�งม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ โดยจดัให้ม่ก�รัอบรัมที่ัง้หลกัสูำตรัม�ตรัฐ�น หลกัสูำตรัเพื�อเพ้�มพูนคว�มรู้ั
คว�มสำ�ม�รัถในง�น ก�รัเร่ัยนรู้ัผ่�นรัะบบออนไลน์ต�มหลักสำูตรัที่่�ตนสำนใจต้องก�รัพัฒน�ตนเอง ก�รัเร่ัยนรู้ัแบบ 
ข้�มสำ�ยง�น (Cross Functional) ในรัูปแบบโครังก�รั (Project Based) ที่่�วัดผลที่่�สำะที่้อนผลลัพธั์เช้งธัุรัก้จ รัวมถ่ง
หลักสำูตรัเพื�อพัฒน�ภ�วะผู้นำ� นอกจ�กน่้ บรั้ษััที่ฯ ยังเน้นก�รัเรั่ยนรัู้และก�รัพัฒน�ด้วยแนวค้ดก�รัลงมือปฏิ้บัต้และ
ก�รัที่ำ�ง�นจรั้ง (Action Learning) โดยให้พนักง�นต่�งหน่วยง�นได้ที่ำ�โครังก�รัรั่วมกันและม่ผู้บรั้ห�รัเป็นที่่�ปรั่กษั�
คอยให้คำ�แนะนำ� รัวมถง่โครังก�รัพัฒน�พนกัง�นที่่�ม่ศักยภ�พสำงู (Talent) เพื�อพฒัน�เป็นผู้สืำบที่อดตำ�แหน่ง พร้ัอมที่ัง้
สำร้ั�งคว�มผูกพันในหมู่พนกัง�นในรูัปแบบต่�งๆ เช่น โครังก�รัพลังที่ม่ ที่ำ�ให้พนักง�นเข้�ใจเป้�หม�ยองค์กรั ที่ศ้ที่�ง 
คณุธัรัรัม และก�รัคด้เช้งบวก โดยจัดให้กบัพนกัง�นที่กุกลุ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นม�จนถง่ปัจจุบนั ที่ัง้สำ�ยปฏ้ิบต้ัก�รั 
สำ�ยกรัะจ�ยสำ้นค้� สำ�ยสำำ�นักง�น สำโตรั์พ�รั์ตเนอรั์ ซึ่่�งในแต่ละปีจะม่หัวข้อและปรัะเด็นที่่�เน้นในเรัื�องของก�รัสำื�อสำ�รั 
ที่่�แตกต่�งกัน สำ่วนก�รัจัดก้จกรัรัมเพื�อสำร้ั�งคว�มรัักและคว�มผูกพันของพนักง�นน้ัน แต่ละสำ�ยง�นสำ�ม�รัถเลือก
ก้จกรัรัมที่่�จะดำ�เน้นก�รัได้ต�มคว�มเหม�ะสำมกับลักษัณะง�น
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นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ยงัจดัให้ม่โครังก�รัต่�งๆ ที่่�เป็นปรัะโยชน์ต่อพนักง�น เช่น กจ้กรัรัม Work Life Quality ซึ่่�งเป็น
ก้จกรัรัมที่่�เน้นก�รัดูแลสำุขภ�พของพนักง�น ก้จกรัรัมเด้น-ว้�ง สำ�นสำัมพันธั์ครัอบครััว ซึ่่พ่ ออลล์ ก้จกรัรัมชมรัมและ
ก้จกรัรัมเพื�อช่วยเหลือสัำงคมต่�งๆ เช่น ก้จกรัรัมยกวัดม�ไว้ที่่�เซึ่เว่นของพุที่ธัปัญญ�ชมรัม ก้จกรัรัมเพื�อสัำงคมของ
ชมรัมจ้ตสำ�ธั�รัณะ เป็นต้น โดยก้จกรัรัมต่�งๆ เหล่�น้่นอกจ�กจะช่วยให้พนักง�นคล�ยเคร่ัยดจ�กก�รัที่ำ�ง�นแล้ว 
ยังเป็นก�รัพัฒน�ให้พนักง�นเป็นคนด่ ม่จ้ตสำ�ธั�รัณะและเป็นคนด่ของสำังคมอ่กด้วย 

เพื�อสำร้ั�งคว�มสำุขที่่�ยั�งยืนให้กับพนักง�น บร้ัษััที่ฯ ม่นโยบ�ยที่่�เน้นก�รัรัับพนักง�นในที่้องถ้�นเพื�อช่วยสำร้ั�งง�น
สำร้ั�งรั�ยได้ให้กับชุมชน และยังเปิดโอก�สำให้พนักง�นสำ�ม�รัถขอโอนย้�ยกลับไปที่ำ�ง�นในภูม้ลำ�เน�ของตน 
ต�มคว�มสำมัครัใจ ที่ำ�ให้พนักง�นม่โอก�สำที่ำ�ง�นใกล้บ้�น ใกล้ครัอบครััว อันจะเป็นก�รัสำร้ั�งคว�มรัักคว�มผูกพัน 
ให้กับสำถ�บันครัอบครััวซึ่่�งเป็นสำถ�บันหลักที่่�สำำ�คัญของชุมชนและปรัะเที่ศช�ต้

วัฒนธ์รรมองค์กรที�เข้มแข็งเพีื�อการเติบโตอย่างยั�งยืน
บร้ัษััที่ฯ เชื�อมั�นว่�วัฒนธัรัรัมองค์กรัที่่�ด่จะปรัะสำ�นพลังทุี่กคนให้เป็นพลังองค์กรัเพื�อมุ่งสู่ำเป้�หม�ยเด่ยวกัน  

ด้วยก�รัที่ำ�ง�นรั่วมกันแบบ Harmony ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 รัวมที่ั้งรัณรังค์ให้ผู้บรั้ห�รัและพนักง�นทีุ่กคนปฏิ้บัต้ด้วย
คว�มเข้�ใจ เต็มใจ ต้ังใจ ในหลัก 5-7-11 ต�มคำ�กล่�วที่่�ว่� “ผสำมส่ำวนเหมือน ผสำ�นส่ำวนต่�ง สำร้ั�งคว�มกลมเกล่ยว 
ดุจดนตรั่วงเด่ยวกัน” ซึ่่�งปรัะกอบด้วย
1) หลักก�รัพื้นฐ�น 5 ปรัะก�รัที่่�พนักง�นทีุ่กคนต้องม่ ปรัะกอบด้วย รัักง�น รัักลูกค้� รัักคุณธัรัรัม รัักองค์กรั และ

รัักที่่มง�น
2) ค่�น้ยม 7 ปรัะก�รั ที่่�บร้ัษััที่ฯ ปรั�รัถน�ให้ทีุ่กคนย่ดถือเพื�อให้เก้ดผลด่ในก�รัที่ำ�ง�นร่ัวมกัน ปรัะกอบด้วย  

แกรั่ง กล้� สำัจจะว�จ� สำ�มัคค่ ม่นำ้�ใจ ให้คว�มเค�รัพผู้อื�น และชื�นชมคว�มง�มแห่งช่ว้ต
3) ภ�วะผู้นำ� 11 ปรัะก�รั ที่่�จำ�เป็นสำำ�หรัับคนในรัะดับหัวหน้�ง�นเพื�อสำร้ั�งให้พนักง�นเก้ดคว�มเชื�อและศรััที่ธั� 

ในก�รัที่ำ�ง�นร่ัวมกัน ซึ่่�งปรัะกอบด้วย ม่คว�มจร้ังใจ ไม่ศักด้น� ใช้ปิยะว�จ� อย่�หลงอำ�น�จ เป็นแบบอย่�งที่่�ด่  
ม่คุณธัรัรัม ให้คว�มเมตต� กล้�ตัดสำ้นใจ อ�ที่รัสำังคม บ่มเพ�ะคนด่ และม่ใจเปิดกว้�ง
อย่�งไรัก็ต�ม บร้ัษััที่ฯ ได้ตรัะหนักถ่งก�รัเปล่�ยนแปลงอย่�งรัวดเร็ัวของปัจจัยภ�ยนอกไม่ว่�จะเป็นเที่คโนโลย่ 

หรืัอก�รัเปล่�ยนแปลงที่�งสัำงคมซึ่่�งย่อมส่ำงผลกรัะที่บและสำร้ั�งคว�มท้ี่�ที่�ยใหม่ๆ ให้กบับร้ัษัทัี่ฯ อย่�งหล่กเล่�ยงไม่ได้ 
เช่น ก�รัที่่�ม่พนักง�น Generation Y เป็นคนกลุ่มใหญ่ถ่งกว่� 90% ดงัน้ันก�รัที่ำ�ง�นร่ัวมกันของคนต่�งวัย ต่�งคว�มเชื�อ 
ต่�งค่�น้ยม จ่งเป็นคว�มท้ี่�ที่�ยอย่�งหน่�งที่่�ที่ำ�ให้บร้ัษััที่ฯ ต้องม่ก�รัปรัับตัวเพื�อรัับมือกับก�รัเปล่�ยนแปลงดังกล่�ว
อย่�งจร้ังจัง ต้ังแต่ปี 2559 จนถ่งปัจจุบัน จ่งได้จัดสัำมมน�เช้งปฏ้ิบัต้ก�รัผู้บร้ัห�รัทุี่กรัะดับและตัวแที่นพนักง�น 
เพื�อกำ�หนดแนวที่�งด้�นพฤต้กรัรัมที่่�จะที่ำ�ให้บร้ัษัทัี่ฯ เต้บโตอย่�งยั�งยืนต่อไปอก่อย่�งน้อย 30 ปี โดย 5 พฤต้กรัรัม 
เรั�เร่ัยกว่� “Our Way” ซึ่่�งเป็นแนวค้ดที่่�ตัวแที่นพนักง�นทุี่กรัะดับเห็นร่ัวมกันว่�เป็นเรืั�องสำำ�คัญและต้องสำร้ั�งให้ 
เก้ดข่้นจรั้งปรัะกอบด้วย
1. เชื�อใจ (Build Trust)
2. โค้ชช้�ง (Accelerate Coaching)
3. นวัตกรัรัม (Drive Innovation)
4. ขยันที่ำ�ฉล�ดค้ด (Call for Smart)
5. จ้ตสำ�ธั�รัณะ (Enrich Community Awareness)

โดยนำ� 5 พฤต้กรัรัมม�สำื�อสำ�รั สำรั้�งคว�มเข้�ใจ และจัดก้จกรัรัมต่�งๆ เพื�อปลูกฝังให้เก้ดก�รัปฏิ้บัต้จรั้ง เช่น 
ก�รั Vote Role Model ในรัะดับบร้ัห�รั ก�รัแบง่ปันเรืั�องเล�่หรัอืพฤต้กรัรัมที่่�สำอดคล้องกบั 5 พฤต้กรัรัม ในก�รัปรัะชุม
เช้�วันจันที่รั์ โดยผู้บรั้ห�รัทีุ่กคนต้องนำ�เสำนอครัั้งละ 1 คน (Our Way Moment)
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สร้างองค์กรธ์รรมาภัิบาลเพีื�อเป็นองค์กรเพีื�อความยั�งยืน
ต้ังแต่ปี 2560 เป็นต้นม� เครืัอเจร้ัญโภคภัณฑ์์และบร้ัษััที่ฯ ให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัสำร้ั�งองค์กรัให้เป็นองค์กรั 

ที่่�เต้บโตต่อไปอย่�งยั�งยืน บร้ัษััที่ฯ ได้ม่ก�รัร้ัเร้ั�มดำ�เน้นโครังก�รัและม่ก�รัออกม�ตรัก�รัต่�งๆ ที่่�เก่�ยวข้องหล�ย
ม�ตรัก�รัเพื�อผลักดันและสำนับสำนุนก�รัดำ�เน้นก�รัในเรัื�องน่้ อ�ที่้ ก�รัดำ�เน้นโครังก�รับรั้ษััที่ธัรัรัม�ภ้บ�ล โครังก�รั
ต่อต้�นก�รัคอร์ัรััปชัน โครังก�รัก�รัตรัวจสำอบส้ำที่ธัม้นุษัยชนอย่�งรัอบด้�น (Human Rights Due Diligence) รัวมไปถ่ง
ก�รัสำรั้�งกลไกและช่องที่�งในก�รัรัับข้อรั้องเร่ัยนที่ั้งจ�กลูกค้�และพนักง�น ผ่�นร้ั�นสำ�ข� ผ่�นที่�งไปรัษัณ่ย์  
ผ่�นเว็บไซึ่ต์ของบรั้ษััที่ฯ รัวมถ่งหน่วยง�น Call Center และโครังก�รัเค�ะรัะฆัง ซึ่่�งเน้นเรัื�องก�รัรัับข้อรั้องเรั่ยนของ
พนักง�นโดยเฉพ�ะ เป็นต้น

การสร้างคนด้้วยการศ้กษา
ด้วยจำ�นวนสำ�ข�กรัะจ�ยอยู่ในทุี่กพ้ืนที่่�ของปรัะเที่ศไที่ยและให้บร้ัก�รัคว�มสำะดวกตลอด 24 ชั�วโมง กบัที่กุชมุชน 

ก�รัสำรัรัห�และคดัเลือกพนักง�นจง่เป็นง�นที่่�ท้ี่�ที่�ย เพื�อให้แน่ใจว่�บร้ัษัทัี่ฯ จะม่บุคล�กรัที่่�เป็นคนด่ ม่คว�มสำ�ม�รัถ 
และพรัอ้มใหบ้รัก้�รัเพื�อสำรั�้งรัอยย้�มใหล้กูค้� บรัษ้ััที่ฯ จ่งไดว้�งรั�กฐ�นก�รัสำรั�้งบุคล�กรัดว้ยก�รัใหค้ว�มสำำ�คัญกับ
ก�รัศ่กษั� โดยจัดให้ม่หลักสำูตรัก�รัเรั่ยนแบบ Work-based Learning ที่่�เน้นก�รัเรั่ยนควบคู่ไปกับก�รัปฏิ้บัต้ง�นจรั้ง
สำำ�หรัับนักเร่ัยน/นักศก่ษั� ในรัะดับปวช. ปวสำ. และปร้ัญญ�ตร่ั ในสำถ�บันก�รัศก่ษั�ที่่�บร้ัษัทัี่ฯ จดัต้ังข้่น รัวมถง่สำถ�บัน
ในเครืัอข่�ยที่ั้งในกรุังเที่พฯ และต่�งจังหวัด ซึ่่�งนักเร่ัยน/นักศ่กษั�จะได้รัับก�รัถ่�ยที่อดคว�มรู้ัและที่ักษัะสำลับกับ 
ก�รัลงฝึกปฏิ้บัต้จร้ังที่่�รั้�นสำ�ข�และในสำำ�นักง�นของบร้ัษััที่ฯ ซึ่่�งก�รัเร่ัยนควบคู่ไปกับก�รัที่ำ�ง�นน้ันที่ำ�ให้บร้ัษััที่ฯ
สำ�ม�รัถสำร้ั�งบุคล�กรัที่่�เป็นคนรุ่ันใหม่ที่่�ม่คว�มรู้ัคว�มชำ�น�ญโดยเฉพ�ะในธุัรัก้จค้�ปล่กและพร้ัอมที่่�จะที่ำ�ง�นร่ัวมกับ
บรั้ษััที่ฯ ภ�ยหลังจ�กจบก�รัศ่กษั�

สวัสด้ิการพีนักงาน
บร้ัษัทัี่ฯ ม่นโยบ�ยที่่�มุ่งเน้นในเรืั�องคุณภ�พช่ว้ตในก�รัที่ำ�ง�นของพนกัง�นและปฏิบ้ต้ักับพนกัง�นอย่�งเท่ี่�เที่ย่มกนั 

โดยจัดที่ำ�เป็นโครังก�รัสำวัสำด้ก�รัในด้�นต่�งๆ อ�ที่้
- โครังก�รัพัฒน�คว�มผูกพันของพนักง�น (Employee Engagement) เพื�อให้พนักง�นม่คว�มสำุขกับก�รัที่ำ�ง�น

กบับร้ัษัทัี่ฯ และที่ำ�ก�รัปรัะเม้นคว�มพ่งพอใจของพนกัง�นเป็นปรัะจำ�ทุี่กปีโดยได้ว่�จ้�งผู้เช่�ยวช�ญด้�นว้จัยที่ำ�ก�รั
สำำ�รัวจและนำ�ข้อมูลที่่�ได้ม�เพื�อปรัับปรังุบรัรัย�ก�ศ สำวัสำด้ก�รัต่�งๆ ที่่�สำอดคล้องกับคว�มต้องก�รัของพนกัง�น 

- โครังก�รัสำะสำมหุ้นสำำ�หรัับพนักง�น (Employee Joint Investment Program - EJIP) ที่่�บรั้ษััที่ฯ ดำ�เน้นก�รัอย่�ง
ต่อเนื�องม�เป็นครัั้งที่่� 3 เป็นรัะยะเวล� 5 ปี (1 กรักฎ�คม 2560 - 30 ม้ถุน�ยน 2565)

- กองทีุ่นสำำ�รัองเล่้ยงช่พ
- โครังก�รัสำวัสำด้ก�รัช่วยเหลือพนักง�นและครัอบครััวเมื�อปรัะสำบปัญห�ต่�งๆ จ�กเหตุก�รัณ์ว้กฤตต่�งๆ 
- โครังก�รัเง้นกู้เพื�อที่่�อยู่อ�ศัย
- โครังก�รัเง้นกู้เพื�อปลดหน่้ (ธัน�ค�รัอ้สำล�ม)
- ก�รัปรัะกันช่ว้ตและปรัะกันสำุขภ�พพนักง�น
- ก�รัให้ทีุ่นก�รัศ่กษั�แก่พนักง�นและบุตรัพนักง�น
- ค่�รัักษั�พย�บ�ลพนักง�นและครัอบครััว รัวมถ่งสำวัสำด้ก�รัยืมเง้นกรัณ่ผู้ป่วยใน
- หอพักสำำ�หรัับพนักง�นรั้�นในพื้นที่่�ที่่�บรั้ษััที่ฯ เห็นสำมควรัในก�รัอำ�นวยคว�มสำะดวก

นอกจ�กน้่ ยงัให้คว�มสำำ�คัญในก�รัดูแลรัักษั�สำภ�พแวดล้อมในก�รัที่ำ�ง�นให้ม่คว�มปลอดภัยต่อช่ว้ตและที่รััพย์ส้ำน
ของพนักง�น โดยจัดให้ม่คณะกรัรัมก�รัด้�นคว�มปลอดภัย เพื�อดูแลและฝึกอบรัมพนักง�นจ�กเหตุก�รัณ์ต่�งๆ  
ก�รัจัดให้ม่รัะบบป้องกันภัย ก้จกรัรัมง�นคว�มปลอดภัยและ 7 สำ โดยรั�ยละเอ่ยดเรัื�องก�รัดูแลพนักง�นปรั�กฏิใน 
“รั�ยง�นก�รัพัฒน�อย่�งยั�งยืนปรัะจำ�ปี 2563”
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4. ภัาครัฐ
บรั้ษััที่ฯ ดำ�เน้นก้จก�รัภ�ยใต้ข้อกำ�หนดของกฎหม�ย กฎเกณฑ์์ ข้อบังคับ หรัือรัะเบ่ยบต่�งๆ อย่�งเครั่งครััดและถูกต้อง 

โดยม่หน่วยง�นที่่�กำ�กบัดแูลก�รัปฏิบ้ต้ัต�มกฎหม�ย รัะเบย่บ ข้อบงัคับ (Compliance Unit) กำ�หนดไว้ในโครังสำร้ั�งองค์กรัของ 
บร้ัษัทัี่ฯ อย่�งชัดเจน บร้ัษัทัี่ฯ ยงัได้ให้ก�รัสำนับสำนนุก�รัดำ�เน้นธุัรัก้จที่่�ก่อให้เก้ดปรัะโยชน์ในก�รัพัฒน�เศรัษัฐก้จและสัำงคม นอกจ�กน้่
ยังดำ�รังไว้ซึ่่�งสำัมพันธัภ�พที่่�ด่กับหน่วยง�นภ�ครััฐในขอบเขตที่่�เหม�ะสำมและสำ�ม�รัถที่ำ�ได้ โดยต้ดต่อปรัะสำ�นง�นอย่�งเปิดเผย 
ให้ก�รัสำนับสำนุน คว�มรั่วมมือและคว�มช่วยเหลือในโครังก�รัต่�งๆ ของหน่วยง�นรั�ชก�รัอย่�งสำมำ��เสำมอ 

5. ด้้านทรัพีย์สินทางปัญ่ญ่า
บร้ัษัทัี่ฯ ให้คว�มร่ัวมมืออย่�งเต็มที่่�เก่�ยวกับก�รัไม่ล่วงละเม้ดที่รััพย์ส้ำนที่�งปัญญ�หรืัอล้ขส้ำที่ธั้ ์โดยรัะบใุนคูมื่อจร้ัยธัรัรัมธัรุักจ้

และข้อพ่งปฏิ้บัต้ในก�รัที่ำ�ง�นของบรั้ษััที่ฯ เก่�ยวกับก�รัเค�รัพในสำ้ที่ธั้ของเจ้�ของที่รััพย์สำ้นที่�งปัญญ� และกำ�หนดเป็นนโยบ�ย
และว้ธั่ปฏิ้บัต้เป็นล�ยลักษัณ์อักษัรัที่่�ชัดเจน ม่ก�รัสืำ�อสำ�รั จัดปรัะชุม ช้่แจงที่ำ�คว�มเข้�ใจ ต้ดต�ม ควบคุมดูแลและตรัวจสำอบ 
เพื�อม้ให้เกด้ก�รัล่วงละเม้ดที่รััพย์ส้ำนที่�งปัญญ�หรืัอล้ขส้ำที่ธั้ ์นอกจ�กน้่ ยงักำ�หนดเป็นบที่ลงโที่ษัห�กตรัวจพบว่�ม่ก�รักรัะที่ำ�คว�มผ้ด

6. สังคม ชำุมชำน และสิ�งแวด้ล้อม
บรั้ษััที่ฯ ดำ�เน้นธุัรัก้จด้วยคว�มตรัะหนักเสำมอม�ว่�เป็น “เพื�อนที่่�รัู้ใจ ใกล้ๆ คุณ” ซึ่่�งหม�ยถ่งก�รัเป็นสำ่วนหน่�งของสำังคม

และชุมชน และทีุ่กๆ คนม่คว�มรัู้สำ่กเสำมือนว่�รั้�นเซึ่เว่นอ่เลฟเว่นคือเพื�อนบ้�นที่่�ด่ และเมื�อเก้ดเหตุก�รัณ์ใดๆ มักจะน่กถ่งรั้�น 
เซึ่เวน่อเ่ลฟเวน่เป็นแห่งแรักเสำมอ เหตนุ้่จง่ถือเป็นภ�รักจ้สำำ�คญัย้�งของบร้ัษัทัี่ฯ ในก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้ด้วยสำำ�น่กของคว�มรัับผ้ดชอบ
ต่อชุมชน สำังคม และปรัะเที่ศช�ต้ โดยย่ดหลักธัรัรัม�ภ้บ�ล คือก�รัที่ำ�ธัุรัก้จอย่�งม่จรั้ยธัรัรัม ม่คุณธัรัรัม เป็นธัรัรัมต่อทีุ่กฝ่่�ย 
ที่่�เก่�ยวข้อง รัวมถ่งก�รัดูแลรัักษั�ส้ำ�งแวดล้อมอย่�งเป็นรัูปธัรัรัม บรั้ษััที่ฯ มุ่งสำนับสำนุนก้จกรัรัมเพื�อพัฒน�คุณภ�พช่ว้ตของชุมชม
และสำังคมใกล้เค่ยง เพื�อเสำรั้มสำรั้�งปรัะโยชน์สำุขของทีุ่กชุมชนให้ยั�งยืนตลอดไป

นอกจ�กน่้ ด้วยคว�มมุ่งมั�นของบรั้ษััที่ฯ ที่่�จะเป็นสำ่วนหน่�งในก�รัดำ�เน้นก�รัลดก�รัปล่อยก��ซึ่เรัือนกรัะจก รัวมถ่งก�รัลด
ก�รัใช้พลังง�น จ่งดำ�เน้นโครังก�รัภ�ยใต้กลยุที่ธั์ เซึ่เว่น โก กรั่น (7 Go Green Strategy) ที่่�มุ่งสำรั้�งคว�มยั�งยืนด้�นสำ้�งแวดล้อม
ให้กับชุมชน สำังคม และปรัะเที่ศ มุ่งเน้นผลลัพธั์ในก�รัลดก�รัปล่อยก��ซึ่เรัือนกรัะจกผ่�นคว�มรั่วมมือจ�กชุมชนและสำังคม อ�ที่้ 
ก�รัลดก�รัใช้พลังง�นจ�กโครังก�รัปรัับปรังุรัะบบสำ�รัที่ำ�คว�มเย็น โครังก�รัเพ้�มปรัะส้ำที่ธัภ้�พก�รัใช้พลังง�นในร้ั�นเซึ่เว่นอเ่ลฟเว่น
ศนูย์กรัะจ�ยส้ำนค้� สำำ�นักง�น และโรังง�นผล้ต เพื�อช่วยลดก�รัปล่อยก��ซึ่เรืัอนกรัะจก ก�รั ลด ละ เล้กใช้ถุงพล�สำต้กภ�ยในร้ั�น 
เซึ่เว่นอเ่ลฟเว่นที่กุสำ�ข�ที่ั�วปรัะเที่ศที่่�ดำ�เน้นก�รัต่อเนื�องเป็นปีที่่� 3 ภ�ยใต้โครังก�รั “รัวมพลังคนไที่ย เล้กใช้ถุงพล�สำต้ก” ตลอดจน 
มุ่งสำรั้�งคว�มตรัะหนักรัู้คุณค่�ของสำ้�งแวดล้อม สำนับสำนุนให้เก้ดก�รัเปล่�ยนแปลงพฤต้กรัรัม 

บร้ัษัทัี่ฯ ตรัะหนักถง่คว�มสำำ�คญัของส้ำ�งแวดล้อม จง่ไดจ้ดัอบรัมใหกั้บพนกัง�นรัะดบับงัคบับญัช�ข้่นไปจนถ่งผู้บร้ัห�รัสำงูสำดุ
ขององค์กรัจำ�นวน 65,066 คน ในหัวข้อ “ก�รัพัฒน�องค์กรัเพื�อคว�มยั�งยืน” ซึ่่�งหน่�งในหัวข้อที่่�อบรัมคือส้ำ�งแวดล้อมซึ่่�งเป็น 
เป้�หม�ยของก�รัพัฒน�คว�มยั�งยืนของบรั้ษััที่ฯ ในปี 2563 โดยบรั้ษััที่ฯ มุ่งไปสำู่องค์กรัที่่�ม่ก�รัจัดก�รัในเรัื�องก�รัเปล่�ยนแปลง
สำภ�พภมู้อ�ก�ศ ก�รัดแูลรัักษั�ที่รััพย�กรันำ�้ และก�รัปกป้องรัะบบน้เวศและคว�มหล�กหล�ยที่�งช่วภ�พ ดงัม่รั�ยละเอย่ดปรั�กฏิ 
ในรั�ยง�นก�รัพัฒน�อย่�งยั�งยืนของบรั้ษััที่ฯ ปรัะจำ�ปี 2563

7. คู่ค้า
บรั้ษััที่ฯ ปฏิ้บัต้ต่อคู่ค้�อย่�งเหม�ะสำม สำุจรั้ต โปรั่งใสำ เป็นธัรัรัม และเสำมอภ�ค ไม่ใช้ว้จ�รัณญ�ณหรัือคว�มสำัมพันธั์สำ่วนตัว

เข้�ม�ตัดสำ้น โดยกำ�หนดให้ม่กรัะบวนก�รัจัดซึ่ื้อจัดจ้�งและเงื�อนไขสำัญญ�หรัือข้อตกลงที่่�เป็นธัรัรัม ม่นโยบ�ยก�รัป้องกันคว�ม
ขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์ในก�รัคัดเลือกส้ำนค้�และคู่ค้� นโยบ�ยด้�นก�รัจัดห�อย่�งยั�งยืนและแนวปฏ้ิบัต้สำำ�หรัับคู่ค้�ธัุรัก้จ และ
ออกนโยบ�ยกำ�กบัดแูลก�รัแข่งขนัที่�งก�รัค้�ในปี 2562 เพื�อให้มั�นใจว่�คูค้่�ทุี่กรั�ยของบร้ัษัทัี่ฯ ได้รัับคว�มเป็นธัรัรัมอย่�งเท่ี่�เที่ย่มกัน 
ม่ก�รัช้่แจงและดูแลให้คู่ค้�เค�รัพส้ำที่ธั้มนุษัยชนและปฏ้ิบัต้ต่อแรังง�นของตนเองอย่�งเป็นธัรัรัม รัับผ้ดชอบต่อสัำงคมและ 
ส้ำ�งแวดล้อม ม่คว�มร่ัวมมือกับแนวร่ัวมปฏ้ิบต้ัของภ�คเอกชนไที่ยในก�รัต่อต้�นก�รัทุี่จร้ัต (CAC) เพื�อจดัก�รัอบรัมและส่ำงเสำร้ัมให้
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คูค้่�ที่่�เป็น SMEs ของบร้ัษัทัี่ฯ ปรัะก�ศเจตน�รัมณ์เข้�ร่ัวมเป็นสำม�ช้ก CAC รัวมถ่งปรัะเม้นคว�มเส่ำ�ยงด้�นคว�มยั�งยืน ส่ำงเสำร้ัมและ
พฒัน�ศกัยภ�พของคูค้่�เพื�อพัฒน�ก�รัปรัะกอบธุัรักจ้รัะหว่�งกันอย่�งยั�งยืน นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ยงัจดัให้ม่ก�รัปรัะมูลก�รัที่ำ�ธัรุักรัรัม
ผ่�นอ้นเที่อรั์เน็ตหรัือ e-Auction อ่กด้วย 

8. เจ้าหน้�
บร้ัษัทัี่ฯ ปฏิบ้ต้ัต�มพนัธัะสำญัญ�และให้คว�มเป็นธัรัรัมแก่เจ้�หน้่ต�มลำ�ดบัช้ันของหน้่ต�มสำญัญ�ที่่�ได้กรัะที่ำ�ไว้ โดยม่แนวปฏ้ิบต้ั

ดังน่้
• รัักษั�และปฏิ้บัต้ต�มเงื�อนไขที่่�ม่ต่อเจ้�หน่้อย่�งเครั่งครััด
• ควบคุมให้ก�รัชำ�รัะคืนเง้นกู้และดอกเบ่้ยให้กับเจ้�หน้่เง้นกู้ยืมทีุ่กปรัะเภที่ ครับถ้วนต�มกำ�หนดเวล� และปฏ้ิบัต้ต�ม

เงื�อนไขก�รักู้ยืมเง้นต�มข้อตกลง โดยไม่ใช้เง้นกู้ยืมไปในที่�งที่่�ขัดต่อวัตถุปรัะสำงค์ในก�รักู้ยืมเง้น
• ม่ก�รับรั้ห�รัง�นเพื�อให้เจ้�หน่้มั�นใจในฐ�นะที่�งก�รัเง้น และคว�มสำ�ม�รัถในก�รัชำ�รัะหน่้ที่่�ด่ของบรั้ษััที่ฯ
• ม่ก�รัรั�ยง�นข้อมูลที่่�ถูกต้องและครับถ้วนแก่เจ้�หน่้ 

9. คู่แข่ง
บร้ัษััที่ฯ ดำ�เน้นธัุรัก้จต�มกรัอบกต้ก�ที่่�เป็นธัรัรัมอย่�งมืออ�ช่พ โดยปรัะกอบธัุรัก้จอย่�งเปิดเผย โปร่ังใสำ และไม่สำร้ั�ง 

คว�มได้เปร่ัยบที่�งก�รัแข่งขันอย่�งไม่เป็นธัรัรัม ไม่ม่ก�รักรัะที่ำ�ในที่�งทุี่จร้ัตอนัเป็นผลร้ั�ยต่อกัน และไม่แสำวงห�คว�มลับที่�งก�รัค้�
ของคู่แข่งหรัือข้อมูลจำ�เพ�ะของคู่แข่ง โดยว้ธั่ก�รัอันม้ชอบด้วยกฎหม�ยหรัือก�รัละเม้ดข้อตกลงที่่�จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง
ไม่ว่�จะได้จ�กลูกค้�หรัือบุคคลอื�น

หมายเหตุ : สำำ�หรัับรั�ยละเอย่ดด้�นบที่บ�ที่ของบร้ัษัทัี่ฯ ที่่�ม่ต่อผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย ได้รั�ยง�นเพ้�มเต้มไว้ใน “รั�ยง�นก�รัพัฒน�อย่�งยั�งยืน ปรัะจำ�ปี 2563”

นอกจ�กน้่ คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ยังให้ม่ก�รัรั�ยง�นข้อมลูเก่�ยวกบัก�รัปฏ้ิบต้ัง�นของบร้ัษัทัี่ฯ ที่่�ผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยและผู้ม่ส่ำวนเก่�ยวข้อง
ควรัรัับรู้ัที่ั้งก�รัรั�ยง�นข้อมูลในแบบแสำดงรั�ยก�รัข้อมูลปรัะจำ�ปี/รั�ยง�นปรัะจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) รั�ยง�นก�รัพัฒน� 
คว�มยั�งยืน เวบ็ไซึ่ต์ ฯลฯ รัวมที่ัง้จัดให้ม่ช่องที่�งก�รัสืำ�อสำ�รัแบบสำองที่�ง เพื�อให้ผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยและผู้ม่ส่ำวนเก่�ยวข้องได้ม่โอก�สำแสำดง
คว�มเหน็และร้ัองเร่ัยนในกรัณ่ที่่�ไม่ได้รัับคว�มเป็นธัรัรัมจ�กก�รักรัะที่ำ�ของบร้ัษัทัี่ฯ โดยรั�ยละเอย่ดและแนวปฏ้ิบต้ัเก่�ยวกบัก�รัดำ�เน้นก�รั
ดังกล่�วได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบรั้ษััที่ฯ ภ�ยใต้หัวข้อ “นโยบ�ยก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จรั้ตคอรั์รััปชัน” 

หมีวดิ์ท์ี� 4 การเปิดิ์เผึ้ยข้อมีูลและค์วามีโปร่งใส
ก�รัเปิดเผยขอ้มูลเป็นหน่�งในหวัใจหลกัของก�รัดำ�เน้นง�นที่่�บร้ัษัทัี่ฯ ย่ดถอืม�ตลอดและยงัเป็นดชัน่ช้่วัดคว�มโปร่ังใสำในก�รัดำ�เน้น

ง�นที่่�สำำ�คญัต�มหลกัก�รักำ�กบัดูแลกจ้ก�รัที่่�ด่อก่ด้วย บร้ัษัทัี่ฯ จง่ได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ยก�รัเปิดเผยข้อมูลของบร้ัษัทัี่ฯ และได้รัับก�รัอนุมต้ั
จ�กคณะกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลคว�มยั�งยืนและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ล ซึ่่�งก�รัเปิดเผยข้อมูลเป็นช่องที่�งสำำ�คัญที่่�จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่่�ไม่ได้ม่ส่ำวนร่ัวม
ในก�รับร้ัห�รัง�นของบร้ัษัทัี่ฯ สำ�ม�รัถต้ดต�มก�รัดำ�เน้นง�นของผู้บร้ัห�รัได้ บร้ัษัทัี่ฯ ได้ให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัเปิดเผยข้อมลูอย่�งถูกต้อง
ครับถ้วน เพ่ยงพอ ที่ันเวล� สำมำ��เสำมอ และเที่่�เที่่ยมกันสำำ�หรัับผู้ถือหุ้นทีุ่กกลุ่ม 

นอกเหนอืจ�กก�รัเผยแพรัข้่อมูลต�มเกณฑ์์ที่่�กำ�หนดโดยตล�ดหลกัที่รััพยแ์ห่งปรัะเที่ศไที่ยที่่�ต้องรั�ยง�นต�มรัอบรัะยะเวล�บญัช่
ได้แก่ งบก�รัเง้น แบบแสำดงรั�ยก�รัข้อมูลปรัะจำ�ปี/รั�ยง�นปรัะจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) รั�ยง�นก�รัพัฒน�คว�มยั�งยืน และ
ก�รัรั�ยง�นต�มเหตกุ�รัณ์แล้ว นกัว้เครั�ะห์ นกัลงทุี่น สืำ�อมวลชน และผู้สำนใจที่ั�วไปยังได้รัับข้อมูลสำำ�คญัผ่�นช่องที่�งของหน่วยง�นลงที่นุ
สำัมพันธั์ (Investor Relations) ของบรั้ษััที่ฯ เป็นรั�ยไตรัม�สำอ่กด้วย

ในปี 2563 บร้ัษััที่ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่ั้งในรัูปแบบที่่�ต้องรั�ยง�นต�มรัอบรัะยะเวล�บัญช่และสำ�รัสำนเที่ศสำำ�คัญต�มเหตุก�รัณ์  
อันได้แก่
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ข้อม้ลทางการเงิน
รั�ยง�นงบก�รัเง้นของบร้ัษััที่ฯ เป็นไปต�มม�ตรัฐ�นก�รับัญช่ที่่�รัับรัองโดยที่ั�วไปและผ่�นก�รัตรัวจสำอบและให้คว�มเห็นอย่�ง 

ไมม่่เงื�อนไขจ�กผู้สำอบบญัช่ที่่�เป็นอส้ำรัะ โดยไดผ้�่นก�รัสำอบที่�นและเหน็ชอบจ�กคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบของบร้ัษัทัี่ฯ นอกจ�กน้่บร้ัษัทัี่ฯ
 ยงัไมเ่คยม่ปรัะวต้ัถูกสัำ�งใหแ้ก้งบก�รัเงน้ โดยรั�ยง�นที่�งก�รัเงน้ที่ัง้รั�ยไตรัม�สำและรั�ยปีของบร้ัษัทัี่ฯ เป็นก�รันำ�สำง่ก่อนเวล�ที่่�กฎหม�ย
กำ�หนดที่ั้งสำ้�น

ข้อม้ลที�มิใชำ�รายงานทางการเงิน
1. บรั้ษััที่ฯ เปิดเผยข้อมูลที่่�ม้ใช่งบก�รัเง้นต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ยที่่�เก่�ยวข้องทีุ่กครัั้งอย่�งถูกต้อง ครับถ้วน ที่ันเวล� และ

โปรัง่ใสำ ผ�่นชอ่งที่�งของตล�ดหลกัที่รััพยแ์หง่ปรัะเที่ศไที่ยและบนหน�้เวบ็ไซึ่ตข์องบร้ัษัทัี่ฯ ซึ่่�งข้อมลูดงักล�่วม่ก�รัปรัับปรังุ
ให้ที่ันสำมัยอยู่เสำมอ 

ข้อมูลที่่�เปิดเผยบนหน้�เว็บไซึ่ต์ของบรั้ษััที่ฯ
• ว้สำัยที่ัศน์และค่�น้ยมของบรั้ษััที่ฯ
• ลักษัณะก�รัปรัะกอบธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ
• รั�ยชื�อคณะกรัรัมก�รัและผู้บรั้ห�รั
• งบก�รัเง้นและรั�ยง�นเก่�ยวกับฐ�นะก�รัเง้นและผลก�รัดำ�เน้นง�นที่ั้งปีปัจจุบันและปีก่อนหน้�
• แบบแสำดงข้อมูลปรัะจำ�ปี/รั�ยง�นปรัะจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) ที่่�สำ�ม�รัถด�วน์โหลดได้
• ข้อมูลสำำ�หรัับนักว้เครั�ะห์
• โครังสำรั้�งก�รัถือหุ้น
• โครังสำรั้�งกลุ่มบรั้ษััที่
• รั�ยชื�อผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่
• หนังสำือเช้ญปรัะชุมผู้ถือหุ้นและรั�ยละเอ่ยดว�รัะ รัวมถ่งรั�ยง�นก�รัปรัะชุมของปีต่�งๆ
• ข้อบังคับบรั้ษััที่ฯ หนังสำือบรั้คณห์สำนธั้
• นโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัของบร้ัษััที่ฯ นโยบ�ยก�รัต่อต้�นก�รัคอร์ัรััปชัน นโยบ�ยและเป้�หม�ยก�รัพัฒน�

อย่�งยั�งยืน นโยบ�ยด�้นส้ำที่ธัม้นษุัยชนและก�รัปฏิบ้ต้ัด้�นแรังง�น นโยบ�ยก�รับร้ัห�รัคว�มหล�กหล�ยและยอมรัับ
คว�มแตกต่�ง นโยบ�ยด้�นคว�มรัับผ้ดชอบต่อสำังคม นโยบ�ยด้�นภ�ษั่ นโยบ�ยด้�นส้ำ�งแวดล้อม นโยบ�ยด้�น
ก�รัจัดห�อย่�งยั�งยืน นโยบ�ยเก่�ยวกับจ่เอ็มโอ นโยบ�ยด้�นสำุขภ�พและโภชน�ก�รั นโยบ�ยด้�นบรัรัจุภัณฑ์์ 
แนวที่�งปฏิ้บัต้เก่�ยวกับคู่ค้� นโยบ�ยคว�มปลอดภัย อ�ช่วอน�มัย และสำภ�พแวดล้อมในก�รัที่ำ�ง�น และนโยบ�ย
คุ้มครัองข้อมูลสำ่วนบุคคล

• กฎบัตรัคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่และแนวปฏิ้บัต้ด้�นก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัสำำ�หรัับคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่
• กฎบัตรัคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ กฎบัตรัคณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล กฎบัตรั 

คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั
• คู่มือจรั้ยธัรัรัมธัุรัก้จและข้อพ่งปฏิ้บัต้ในก�รัที่ำ�ง�น

2. โครังสำร้ั�งก�รัถือหุ้นของบร้ัษัทัี่ฯ ที่่�ม่คว�มชดัเจน โปร่ังใสำ และไม่ซึ่บัซ้ึ่อน ไม่ม่ก�รัถือหุ้นแบบไขว้หรืัอแบบปิรั�ม้ด โดยแจกแจง
โครังสำร้ั�งที่่�แสำดงถง่ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ และสัำดส่ำวนของผู้ถือหุ้นส่ำวนน้อย ก�รัถือหุ้นของคณะกรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รัม่หุ้นรัวมกัน
เพ่ยงรั้อยละ 0.17 ต่อทีุ่นชำ�รัะแล้ว 

3. รั�ยง�นก�รัม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยของกรัรัมก�รัและผู้บรั้ห�รัรัวมถ่งบุคคลที่่�ม่คว�มเก่�ยวข้อง
4. สำ�รัสำนเที่ศก�รัที่ำ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกันรัะหว่�งบรั้ษััที่ฯ กับบุคคลที่่�ม่คว�มเก่�ยวโยง
5. รั�ยง�นก�รัถือครัองหลักที่รััพย์ของกรัรัมก�รัและผู้บรั้ห�รั รัวมถ่งบุคคลที่่�ม่คว�มเก่�ยวข้อง 
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6. รั�ยง�นคว�มรัับผ้ดชอบของคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ต่อรั�ยง�นที่�งก�รัเง้นควบคู่กับรั�ยง�นของผู้สำอบบัญช่
7. ข้อมูลก�รัจ่�ยค่�ตอบแที่นแก่ผู้สำอบบัญช่ โดยแยกเป็นค่�ตอบแที่นจ�กก�รัสำอบบัญช่และค่�บรั้ก�รัอื�น
8. ค่�ตอบแที่นกรัรัมก�รัและผู้บรั้ห�รัในแบบ 56-1 One Report ในหัวข้อ “ก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั” ซึ่่�งค่�ตอบแที่นดังกล่�ว

เป็นอตัรั�ที่่�เหม�ะสำมกบัภ�รัะหน�้ที่่�และคว�มรัับผ้ดชอบของกรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รัแตล่ะที่�่น โดยศก่ษั�เที่ย่บเคย่งกับธัรุักจ้
ปรัะเภที่เด่ยวกัน

9. จำ�นวนครัั้งของก�รัปรัะชุมคณะกรัรัมก�รั และจำ�นวนครัั้งที่่�กรัรัมก�รัเข้�ปรัะชุมในปี 2563

หมีวดิ์ท์ี� 5 ค์วามีรับผึ้ิดิ์ชอบของค์ณะกรรมีการ
เมื�อวันที่่� 13 พฤศจ้ก�ยน 2560 ที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ได้ม่มต้อนุมัต้กฎบัตรัคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่และแนวปฏ้ิบัต้ 

ด้�นก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัสำำ�หรัับคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ ที่่�ได้จัดที่ำ�ข่้นโดยนำ�เอ�หลักปฏิ้บัต้ 8 ข้อหลัก หลักปฏิ้บัต้ย่อย และแนวปฏิ้บัต้
ของหลักก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัที่่�ด่ (Corporate Governance Code - CG Code) สำำ�หรัับบรั้ษััที่จดที่ะเบ่ยนปี 2560 ที่่�ออกโดยสำำ�นักง�น
คณะกรัรัมก�รักำ�กบัหลกัที่รััพย์และตล�ดหลกัที่รััพย์ม�ปรัับใช้ให้เหม�ะสำมกบับร้ับที่ธุัรักจ้ของบร้ัษัทัี่ฯ เพื�อให้กรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ได้ใช้อ้�งอง้
ในก�รัปฏิ้บัต้หน้�ที่่�กำ�กับดูแลให้ก้จก�รัม่ผลปรัะกอบก�รัที่่�ด่ในรัะยะย�ว น่�เชื�อถือสำำ�หรัับผู้ถือหุ้นและสำังคมโดยรัวม เพื�อปรัะโยชน์ 
ในก�รัสำรั้�งคุณค่�ให้ก้จก�รัอย่�งยั�งยืน

นอกจ�กน้่ บร้ัษััที่ฯ ยังได้สำ่งเสำร้ัมและสำนับสำนุนให้กรัรัมก�รัทีุ่กคนเข้�รัับก�รัฝึกอบรัมพัฒน�คว�มรู้ักับสำม�คมส่ำงเสำร้ัมสำถ�บัน
กรัรัมก�รับร้ัษััที่ไที่ย (Thai Institute of Directors Association/IOD) และสำถ�บันอื�นๆ ในหลักสำูตรัที่่�เก่�ยวข้องกับกรัรัมก�รัอย่�ง 
ต่อเนื�อง เพื�อเพ้�มปรัะส้ำที่ธั้ภ�พและปรัะส้ำที่ธั้ผลในก�รัปฏ้ิบัต้ง�นในฐ�นะกรัรัมก�รัของบร้ัษััที่ฯ อันจะเป็นก�รัสำร้ั�งคว�มเชื�อมั�นให้กับ 
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุี่นที่ั�วไปว่� กรัรัมก�รัม่คว�มรู้ั คว�มเข้�ใจเก่�ยวกับก�รัปฏิ้บัต้หน้�ที่่�ในฐ�นะกรัรัมก�รัต�มหลักก�รัก�รักำ�กับดูแล
ก้จก�รัที่่�ด่ โดยหน่วยง�นเลข�นุก�รับรั้ษััที่เป็นผู้ปรัะสำ�นง�นให้กรัรัมก�รัพ้จ�รัณ�เข้�รัับก�รัอบรัม

การแบ�งแยกบทบาทหุ้น้าที�ระหุ้ว�างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่่ายจัดการ
บร้ัษััที่ฯ ได้แบ่งแยกบที่บ�ที่หน้�ที่่�คว�มรัับผ้ดชอบรัะหว่�งคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่กับฝ่่�ยจัดก�รับร้ัษััที่ไว้อย่�งชัดเจน โดย 

คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ม่หน�้ที่่�ในก�รักำ�หนดวัตถปุรัะสำงค์ เป�้หม�ยองค์กรั กลยทุี่ธั ์นโยบ�ยก�รัดำ�เน้นง�น ตลอดจนก�รัจัดสำรัรัที่รััพย�กรั
สำำ�คญั เพื�อให้บรัรัลวุตัถปุรัะสำงค์และเป้�หม�ย ตลอดจนต้ดต�ม ปรัะเม้นผล และดูแลก�รัรั�ยง�นผลก�รัดำ�เน้นง�นของฝ่่�ยจัดก�รัของ 
บรั้ษััที่ฯ ในรัะดับนโยบ�ย ขณะที่่�ฝ่่�ยจัดก�รัของบรั้ษััที่ฯ ที่ำ�หน้�ที่่�บรั้ห�รัง�นในด้�นต่�งๆ ให้เป็นไปต�มวัตถุปรัะสำงค์ เป้�หม�ย และ
นโยบ�ยที่่�คณะกรัรัมก�รักำ�หนดและอนุมัต้

ปรัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ไม่เป็นผู้บร้ัห�รัและม้ใช่เป็นบคุคลเด่ยวกบัปรัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัห�รั ไม่ม่ส่ำวนร่ัวมในก�รับร้ัห�รัง�นของ 
บร้ัษัทัี่ฯ ตลอดจนไม่ม่อำ�น�จลงน�มผูกพันบร้ัษัทัี่ฯ ที่ัง้น้่ เพื�อให้ก�รัแบ่งแยกหน้�ที่่�รัะหว่�งก�รักำ�กบัดแูลเช้งนโยบ�ยในภ�พรัวมของบร้ัษัทัี่ฯ  
กับก�รับรั้ห�รัง�นได้อย่�งชัดเจน

สำำ�หรัับฝ่่�ยจัดก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ ได้รัับมอบอำ�น�จหน้�ที่่�ให้ดำ�เน้นง�นต�มวัตถุปรัะสำงค์ เป้�หม�ย แผนง�น และงบปรัะม�ณปรัะจำ�ปี
ที่่�คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ได้อนมัุต้ไว้ ปรัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัห�รัได้รัับมอบอำ�น�จภ�ยใต้ขอบเขตที่่�ที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ได้กำ�หนดไว้ 
ปรัะธั�นเจ้�หน้�ที่่�บรั้ห�รัได้รัับมอบอำ�น�จภ�ยใต้ขอบเขตที่่�กำ�หนด โดยปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รัและผู้บรั้ห�รัของบรั้ษััที่ฯ ได้รัับมอบ
อำ�น�จหน้�ที่่�ภ�ยใต้ขอบเขตที่่�กำ�หนดไว้ในคู่มือก�รัแจกแจงอำ�น�จดำ�เน้นก�รัของบรั้ษััที่ฯ

นโยบายการดำารงต่ำาแหุ้น�งในสถืาบันภายนอกของกรรมการบริษัทและผ้้บริหุ้ารระดับส้ง
บร้ัษัทัี่ฯ ยงัไม่ไดก้ำ�หนดเป็นนโยบ�ยก�รัไปดำ�รังตำ�แหน่งในสำถ�บันภ�ยนอกของกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่และผู้บร้ัห�รัรัะดับสำงู เนื�องจ�ก

คณะกรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รัของบร้ัษัทัี่ฯ ลว้นแล้วแต่เป็นผู้ที่รังคุณวฒุท้ี่่�สำ�ม�รัถบร้ัห�รัจดัก�รัเวล�ได้อย่�งม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พและม่คณุภ�พ
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6.2 จีรรยาบรรณธิ์ุรกิจี
คูมื่อจร้ัยธัรัรัมธัรุักจ้และข้อพ่งปฏิบ้ต้ัในก�รัที่ำ�ง�น (Business Ethics and Code of Conduct) ที่่�บร้ัษัทัี่ฯ จดัที่ำ�ข้่นได้ม่ก�รัที่บที่วน

ปรัับปรังุแก้ไขเป็นปรัะจำ�ที่กุปี ม่หลักก�รัปฏิบ้ต้ัในเรืั�องของจรัรัย�บรัรัณและจร้ัยธัรัรัม เพื�อให้กรัรัมก�รั ผู้บร้ัห�รั และพนกัง�นของบร้ัษัทัี่ฯ 
ปฏิบ้ต้ัหน้�ที่่�ด้วยคว�มซึ่ื�อสำตัย์สำจุร้ัต ปฏิบ้ต้ัต�มกฎหม�ยและรัะเบย่บขอ้บงัคบั ย่ดหลักน้ต้ธัรัรัม ม่คว�มโปร่ังใสำ ต้ังมั�นในคว�มยุต้ธัรัรัม
และคว�มม่คุณธัรัรัม ให้คว�มสำำ�คัญต่อลูกค้� ม่คว�มรัับผ้ดชอบต่อสัำงคม ชุมชน และส้ำ�งแวดล้อม ไม่เก่�ยวข้องกับก�รัเมือง คำ�น่งถ่ง 
ผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยทุี่กกลุ่ม รัวมถง่ส้ำที่ธัข้องบคุคลต�มที่่�กฎหม�ยกำ�หนด เค�รัพส้ำที่ธัม้นุษัยชน ก�รัต่อต้�นทุี่จร้ัต ป้องกนัก�รัฟอกเงน้ ไม่ให้/
ไม่รัับสำ้�งตอบแที่นที่่�เก้นปกต้ว้สำัย ไม่ข้องเก่�ยวกับก�รัเรั่ยก รัับ หรัือจ่�ยสำ้นบน ไม่ม่คว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์ รัักษั�ที่รััพย์สำ้น ไม่ใช้
ข้อมูลภ�ยในเพื�อปรัะโยชน์ในที่�งม้ชอบ และไม่กรัะที่ำ�ก�รัใดๆ ที่่�เป็นก�รัล่วงละเม้ดที่รััพย์ส้ำนที่�งปัญญ�หรืัอล้ขส้ำที่ธั้์ของผู้อื�น  
โดยบร้ัษัทัี่ฯ ไดเ้ผยแพร่ัคูมื่อดงักล�่วไปยงักรัรัมก�รั ผู้บร้ัห�รั และพนักง�นของบร้ัษัทัี่ฯ ที่กุคน ม่ก�รัจดัอบรัมเพื�อให้คว�มรู้ัคว�มเข�้ใจ
เก่�ยวกบัแนวปฏ้ิบต้ัในก�รัที่ำ�ง�นที่่�ถกูต้อง พร้ัอมที่ดสำอบคว�มรู้ัของผู้เข้�ร่ัวมอบรัม ม่ก�รัสืำ�อสำ�รั สำร้ั�งคว�มตรัะหนกัและปลูกฝังให้พนกัง�น
ปฏิบ้ต้ัต�ม ม่ก�รัจัดกจ้กรัรัมต่�งๆ เช่น โครังก�รัปรัะกวดคล้ปว้ด่โอ ปรัะกวด Mr.&Miss Good Governance ปรัะกวด CG Talk เป็นต้น  
ม่ผลที่ำ�ให้ก�รัดำ�เน้นก�รัใดๆ ของบรั้ษััที่ฯ เป็นไปอย่�งม่คุณภ�พ คุณธัรัรัม โปรั่งใสำ และสำ�ม�รัถตรัวจสำอบได้ 

นอกจ�กน่้ เพื�อเป็นก�รัสำ่งเสำรั้มนวัตกรัรัมและปรัะกอบธัุรัก้จอย่�งม่คว�มรัับผ้ดชอบต่อสำังคมและสำ้�งแวดล้อม สำะที่้อนอยู่ในแผน
ดำ�เน้นก�รัของบร้ัษััที่ฯ เพื�อให้มั�นใจได้ว่�ทุี่กฝ่่�ยได้ดำ�เน้นก�รัสำอดคล้องกับวัตถุปรัะสำงค์ เป้�หม�ยหลัก และแผนกลยุที่ธั์ของก้จก�รั 
บร้ัษัทัี่ฯ จง่ได้จัดที่ำ�นโยบ�ยคว�มยั�งยืน (Sustainability Policy) และแนวปฏ้ิบต้ัด้�นคว�มยั�งยืน พร้ัอมกำ�หนดกรัอบแนวที่�งและเป้�หม�ย
ก�รัพัฒน�ที่่�ยั�งยืนของบรั้ษััที่ฯ โดยม่ปรัะเด็นสำำ�คัญด้�นคว�มยั�งยืน ปรัะกอบด้วย ก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั สำ้ที่ธั้มนุษัยชนและก�รัปฏิ้บัต้
ด้�นแรังง�น ก�รัพัฒน�ผู้นำ�และที่รััพย�กรับคุคล คว�มผูกพนักับผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย ก�รัต่อต้�นก�รัทุี่จร้ัตคอร์ัรััปชนั คณุค่�ที่�งสำงัคม 
สำขุภ�พและสุำขภ�วะที่่�ด่ ก�รัศก่ษั� ก�รับร้ัห�รัจดัก�รันวัตกรัรัม ก�รัดูแลคว�มปลอดภัย/อ�ช่วอน�มัย และสำภ�พแวดล้อมในก�รัที่ำ�ง�น 
ก�รัจัดก�รัก�รัเปล่�ยนแปลงสำภ�พภูม้อ�ก�ศ ก�รัดูแลรัักษั�ที่รััพย�กรันำ้� ก�รัปกป้องรัะบบน้เวศและคว�มหล�กหล�ยที่�งช่วภ�พ  
ก�รัจัดก�รัห่วงโซึ่่อุปที่�นอย่�งรัับผ้ดชอบ และก�รัจัดก�รัข้อขัดแย้งและก�รัสำรั้�งก�รัยอมรัับจ�กชุมชน

ภ�ยใต้อำ�น�จหน้�ที่่�และคว�มรัับผ้ดชอบของกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลที่่�ได้รัับก�รัแต่งต้ังจ�ก 
คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ คณะกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลคว�มยั�งยืนและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ลได้แต่งต้ังคณะอนุกรัรัมก�รับรัรัษัทัี่ภ้บ�ลและคณะอนุกรัรัมก�รั
พัฒน�คว�มยั�งยืนข่้น เพื�อเป็นกลไกสำำ�คัญในก�รัขับเคลื�อนก�รัดำ�เน้นง�นและให้เก้ดคว�มมั�นใจว่�ผู้บรั้ห�รั พนักง�นของบรั้ษััที่ฯ และ
บรั้ษััที่ย่อยทีุ่กคนได้รัับที่รั�บอย่�งถูกต้อง ครับถ้วน และม่ก�รัถือปฏิ้บัต้ในเรัื�องจรั้ยธัรัรัมธัุรัก้จ และพัฒน�คว�มยั�งยืนขององค์กรัอย่�ง
จร้ังจัง โดยถือเป็นส่ำวนหน่�งของวัฒนธัรัรัมองค์กรั ซึ่่�งผู้บร้ัห�รัรัะดับสำงูได้กำ�หนดให้เป็นค�ถ�บรัรัษัทัี่ภ้บ�ลที่่�เป็นกลยทุี่ธ์ัและเป้�หม�ยหน่�ง
ขององคก์รัและกำ�หนดให้คณะอนุกรัรัมก�รัที่ัง้สำองชุดดังกล่�วรั�ยง�นให้คณะกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลคว�มยั�งยืนและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ลพ้จ�รัณ�
ผลก�รัปฏิ้บัต้ง�นเป็นรั�ยไตรัม�สำ 

(รั�ยละเอ่ยดของจรั้ยธัรัรัมธัุรัก้จและข้อพ่งปฏิ้บัต้ในก�รัที่ำ�ง�น ปรั�กฏิในเว็บไซึ่ต์ของบรั้ษััที่ฯ www.cpall.co.th)

6.3 การเปลี�ยนแปลงและพัิฒนาการที์�สำาค์ญัของนโยบาย แนวปฏิ์บติั และระบบการกำากบัดูิ์แลกิจีการในรอบปีที์�ผึ้า่นมีา
6.3.1. การเปลี�ยนแปลงและพิัฒนาการท์ี�สำาค์ัญเกี�ยวกับการท์บท์วนนโยบาย แนวปฏ์ิบัติ  
 ระบบการกำากับดิ์ูแลกิจีการ และกฎบัตร ในรอบปีท์ี�ผึ้่านมีา

1. ปรัับปรังุแก้ไขคูมื่อจร้ัยธัรัรัมธัรุักจ้และข้อพ่งปฏิบ้ต้ัในก�รัที่ำ�ง�นของบร้ัษัทัี่ฯ และบร้ัษัทัี่ย่อย จ�กก�รัที่บที่วนปรัะจำ�ปี
เพื�อให้ม่เนื้อห�ที่่�สำมบูรัณ์ชัดเจนม�กข่้น

2. แก้ไขกฎบัตรัคณะอนุกรัรัมก�รับรัรัษััที่ภ้บ�ลเพื�อให้ก�รัที่ำ�ง�นของคณะอนุกรัรัมก�รับรัรัษััที่ภ้บ�ลครัอบคลุมถ่ง
บรั้ษััที่ย่อยและเก้ดคว�มชัดเจนม�กย้�งข่้น

3. แต่งต้ังปรัะธั�นอนุกรัรัมก�รับรัรัษััที่ภ้บ�ลและคณะอนุกรัรัมก�รับรัรัษััที่ภ้บ�ล (ชุดใหม่) ปรัะธั�นอนุกรัรัมก�รั
พัฒน�คว�มยั�งยืนและคณะอนุกรัรัมก�รัพัฒน�คว�มยั�งยืน (ชุดใหม่) เนื�องจ�กปรัะธั�นอนุกรัรัมก�รัที่ั้ง 2 ชุดและ
อนุกรัรัมก�รับ�งคนเกษั่ยณอ�ยุ ที่ั้งน้่ เพื�อให้ก�รัที่ำ�ง�นของคณะอนุกรัรัมก�รัที่ั้ง 2 ชุด ที่่�เป็นกลไกก�รัที่ำ�ง�น 
ของคณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลม่คว�มต่อเนื�อง
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4. พ้จ�รัณ�รัับที่รั�บแนวปฏิบ้ต้ัที่่�ด่สำำ�หรัับคณะกรัรัมก�รัในก�รักำ�หนดกลยทุี่ธัท์ี่�งธัรุักจ้เพื�อคว�มยั�งยืน (ด้�น ESG) 
ต�มที่่�สำม�คมสำ่งเสำร้ัมสำถ�บันกรัรัมก�รับร้ัษััที่ไที่ย (IOD) ได้จัดที่ำ�ข้่นเพื�อให้คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่นำ�ไปกำ�หนด
กลยุที่ธั์ที่�งธัุรัก้จและกำ�กับดูแลฝ่่�ยจัดก�รัให้ม่ก�รัขับเคลื�อนคว�มยั�งยืนไปสู่ำก�รัปฏ้ิบัต้ง�นอย่�งเป็นรัะบบ และ
ให้เป็นสำ่วนหน่�งในก�รัปรัะกอบก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จโดยปกต้ที่่�คำ�น่งถ่งก�รัเต้บโตของผลปรัะกอบก�รัไปพรั้อมๆ กับ
คว�มสำ�ม�รัถในก�รับร้ัห�รัจดัก�รัคว�มเส่ำ�ยง คำ�น่งถง่ผลกรัะที่บต่อผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยทุี่กกลุ่มภ�ยใต้รัะบบก�รักำ�กบั
ดูแลก้จก�รัที่่�ด่

5. จัดที่ำ�โครังก�รั ก้จกรัรัมต่�งๆ ที่่�ก่�ยวกับก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัที่่�ด่ จรั้ยธัรัรัมธัุรัก้จและข้อพ่งปฏิ้บัต้ในก�รัที่ำ�ง�น 
และก�รัพัฒน�อย่�งยั�งยืน ได้แก่ ก�รัอบรัมนโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัและก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จร้ัตคอรั์รััปชัน 
ผ่�นที่�ง CG Online และที่ดสำอบคว�มรู้ัผ่�นที่�ง CG Quiz ก�รัส่ำงเสำร้ัมและเผยแพร่ัเรืั�องรั�วของพนักง�นที่่�ที่ำ�คว�มด่
และบรัรัจุรั�ยชื�ออยู่ใน Hall of Fame ของบร้ัษัทัี่ฯ กจ้กรัรัมปรัะกวดคล้ปว้ด่โอสำร้ั�งสำรัรัค์ Role Model ด้�นธัรัรัม�ภ้บ�ล 
ก้จกรัรัมตอบคำ�ถ�มเรืั�องธัรัรัม�ภ้บ�ลและค�ถ�บรัรัษััที่ภ้บ�ลของบร้ัษััที่ฯ ก�รัร่ัวมก้จกรัรัมวันต่อต้�นคอร์ัรััปชัน
แห่งช�ต้ผ่�นที่�งออนไลน์ ก้จกรัรัมพ้ธั่มอบรั�งวัล Anti-Corruption Awards 2019 รั่วมกับสำม�คมผู้สืำ�อข่�ว 
ต้�นคอรั์รััปชันแห่งปรัะเที่ศไที่ย และก�รัจัดก�รัเปล่�ยนแปลงสำภ�พภูม้อ�ก�ศเพื�อลดก�รัปล่อยก��ซึ่เรืัอนกรัะจก 
(Low Carbon Cities)

6. จัดที่ำ�โครังก�รัร่ัวมมือกับแนวร่ัวมปฏ้ิบัต้ของภ�คเอกชนไที่ยในก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จร้ัต (CAC) ในก�รัสำ่งเสำร้ัมและ
อบรัมคูค้่�ของบร้ัษัทัี่ฯ ที่่�เป็น SME ปรัะก�ศเจตน�รัมณ์เข้�ร่ัวมเป็นสำม�ช้ก CAC รัวมถง่ก�รัพัฒน�คูค้่�ในก�รัที่ำ�ธัรุัก้จ
อย่�งยั�งยืนต�มเกณฑ์์ DJSI 

7. กำ�หนดให้บร้ัษััที่ฯ ย่อยรั�ยง�นผลก�รัปฏิ้บัต้ง�นด้�นธัรัรัม�ภ้บ�ลให้แก่กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและ 
บรัรัษัทัี่ภ้บ�ลเป็นรั�ยไตรัม�สำ ได้แก่ บร้ัษัทัี่ ซึ่พ่่แรัม จำ�กดั บร้ัษัทัี่ ซึ่พ่่ ร่ัเที่ลล้งค์ จำ�กดั ว้ที่ย�ลัยเที่คโนโลย่ปัญญ�ภ้วฒัน์ 
บรั้ษััที่ ที่เวนต่้โฟรั์ ช็อปปิ้ง จำ�กัด บรั้ษััที่ ปัญญธั�รั� จำ�กัด บรั้ษััที่ ออลล์ เที่รันน้�ง จำ�กัด 

6.3.2. การนำาหลักการกำากับดิ์ูแลกิจีการท์ี�ดิ์ีสำาหรับบริษัท์จีดิ์ท์ะเบียนปี 2560 (CG Code) มีาปรับใช้
เป็นปรัะจำ�ที่กุปีบร้ัษัทัี่ฯ ม่ก�รัที่บที่วนคว�มเหม�ะสำมของก�รัปฏ้ิบต้ัต�ม CG Code ของบร้ัษัทัี่จดที่ะเบย่นปี 2560 ที่่�ออก

โดยสำำ�นักง�น ก.ล.ต. และนำ�ม�ปรัับใช้ให้เหม�ะสำมกับบร้ับที่ที่�งธัรุักจ้ของบร้ัษัทัี่ฯ สำำ�หรัับปี 2563 บร้ัษัทัี่ฯ ได้ปฏิบ้ต้ัต�ม CG Code 
ดังกล่�วยกเว้นในเรัื�องดังต่อไปน่้

1. บร้ัษััที่ฯ จำ�เป็นต้องม่กรัรัมก�รัม�กกว่� 12 คน เนื�องจ�กกรัรัมก�รัจำ�นวน 15 คน ที่่�ม่อยู่ม่คว�มเหม�ะสำมกับ 
ขน�ดธัุรัก้จ ปรัะเภที่ และคว�มซึ่ับซึ่้อนของธัุรัก้จ เพื�อช่วยกันกำ�กับดูแลก�รับรั้ห�รัง�นของบรั้ษััที่ย่อยซึ่่�งม่คว�ม
หล�กหล�ยและม่เป็นจำ�นวนม�ก 

2. ปรัะธั�นกรัรัมก�รัไม่ได้เป็นกรัรัมก�รัอ้สำรัะ เนื�องจ�กธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ ม่คว�มซึ่ับซึ่้อน จ่งต้องก�รัผู้นำ�ที่่�ม่คว�ม
สำ�ม�รัถ ม่ปรัะสำบก�รัณ์ ม่คว�มรู้ัคว�มเข้�ใจในก�รับร้ัห�รัธัรุักจ้และก�รัค้�ปล่กอย่�งย�วน�น ถง่แม้ปรัะธั�นกรัรัมก�รั
จะม้ใช่กรัรัมก�รัอส้ำรัะ แต่บร้ัษัทัี่ฯ กม่็รัะบบก�รัควบคมุภ�ยในที่่�เพ่ยงพอ ม่กลไกในก�รัดำ�เน้นง�นที่่�ม่ก�รัถ่วงดลุอำ�น�จ
และโปร่ังใสำ ต้ังอยู่บนหลกัก�รักำ�กบัดูแลก้จก�รัที่่�ด่และปฏ้ิบต้ัหน้�ที่่�โดยคำ�น่งถ่งผลปรัะโยชน์ของผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย
ม�โดยตลอด

3. บร้ัษัทัี่ฯ ม่กรัรัมก�รัอส้ำรัะที่่�ม่ว�รัะก�รัดำ�รังตำ�แหนง่เกน้ 9 ปีนบัจ�กวนัที่่�ไดรั้ับก�รัแตง่ต้ังใหด้ำ�รังตำ�แหนง่กรัรัมก�รั
อส้ำรัะคร้ัังแรัก เนื�องจ�กลกัษัณะก�รัปรัะกอบธัรุัก้จของบร้ัษัทัี่ฯ ม่คว�มซัึ่บซ้ึ่อนจง่ต้องก�รักรัรัมก�รัอส้ำรัะที่่�ม่คว�มรู้ั
และคว�มเช่�ยวช�ญเฉพ�ะที่�ง อก่ที่ัง้ม่คว�มเข�้ใจในธัรุัก้จของบร้ัษัทัี่ฯ อย่�งถ่องแท้ี่ ซึ่่�งต้องใชเ้วล�ย�วน�นในก�รั
เรั่ยนรัู้และที่ำ�คว�มเข้�ใจ และถ่งแม้ว่�กรัรัมก�รัอ้สำรัะของบรั้ษััที่ฯ จะดำ�รังตำ�แหน่งเก้น 9 ปี แต่ด้วยคุณวุฒ้และ
เกย่รัต้ภูม้ของกรัรัมก�รัอส้ำรัะแตล่ะที่�่น สำง่ผลใหก้รัรัมก�รัอส้ำรัะทุี่กที่�่นยังคงม่คว�มเป็นอส้ำรัะในก�รัปฏ้ิบต้ัหน้�ที่่�
ได้เป็นอย่�งด่ อย่�งไรัก็ต�ม บร้ัษัทัี่ฯ ได้กำ�หนดว�รัะก�รัดำ�รังตำ�แหน่งของกรัรัมก�รัอส้ำรัะต้ดต่อกันได้สูำงสำดุ ไม่เกน้ 
9 ปีนับแต่วันปรัะชุมสำ�มัญผู้ถือหุ้น ปรัะจำ�ปี 2561 ที่ั้งน่้ เว้นแต่ที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้นจะพ้จ�รัณ�จ�กเหตุผลและคว�ม
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จำ�เป็นต�มที่่�บร้ัษัทัี่ฯ เสำนอ และอนุมต้ัเลือกกรัรัมก�รัอส้ำรัะที่่�ดำ�รังตำ�แหน่งกรัรัมก�รัอส้ำรัะต้ดต่อกันเก้น 9 ปี ดงักล่�ว
เป็นกรัรัมก�รัอ้สำรัะต่อไป

4. บรั้ษััที่ฯ ยังไม่ได้จัดให้ม่ที่่�ปรั่กษั�ภ�ยนอกม�ช่วยในก�รักำ�หนดแนวที่�ง และเสำนอแนะปรัะเด็นในก�รัปรัะเม้นผล
ก�รัปฏิบั้ต้ง�นของคณะกรัรัมก�รัที่่�ควรัให้ม่อย�่งนอ้ยที่กุๆ 3 ปี รัวมถง่เปิดเผยก�รัดำ�เน้นก�รัดังกล�่วไว้ในรั�ยง�น
ปรัะจำ�ปี แต่คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ กรัรัมก�รัรั�ยบุคคล และคณะกรัรัมก�รัชุดย่อย ได้ที่ำ�ก�รัปรัะเม้นผลก�รัปฏ้ิบต้ัง�น
เป็นปรัะจำ�ทีุ่กปี โดยได้แสำดงคว�มค้ดเห็นและปรัะเม้นผลด้วยตนเองอย่�งเป็นอ้สำรัะ ซึ่่�งได้นำ�ผลก�รัปรัะเม้น 
ม�ใช้พัฒน�ก�รัปฏ้ิบต้ัหน้�ที่่�ของคณะกรัรัมก�รัโดยม่หลักเกณฑ์์และกรัะบวนก�รัซึ่่�งได้เปิดเผยไว้ในรั�ยง�นปรัะจำ�ปี 

6.3.3. ข้อมีูลการปฏ์ิบัติในเรื�องอื�นๆ ตามีหลักการกำากับดิ์ูแลกิจีการท์ี�ดิ์ีเพิ่�อรองรับการประเมีินต่างๆ 
บร้ัษัทัี่ฯ และบร้ัษัทัี่ย่อยม่ก�รัที่บที่วนและดำ�เน้นก�รัเพื�อยกรัะดับและปรัับปรุังนโยบ�ยและแนวปฏ้ิบตัต�มหลกัก�รักำ�กบั

ดูแลก้จก�รัที่่�ด่เป็นปรัะจำ�ทีุ่กปี เพื�อให้ม่ม�ตรัฐ�นต�มหลักเกณฑ์์ก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัภ�ยในปรัะเที่ศและในรัะดับสำ�กล ได้แก่ 
หลักก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัที่่�ด่สำำ�หรัับบร้ัษััที่จดที่ะเบ่ยนของคณะกรัรัมก�รักำ�กับหลักที่รััพย์และตล�ดหลักที่รััพย์ และของ
ตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย หลักเกณฑ์์ต�มโครังก�รัสำำ�รัวจก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัของบร้ัษััที่จดที่ะเบ่ยนไที่ย (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ของสำม�คมสำ่งเสำรั้มสำถ�บันกรัรัมก�รับรั้ษััที่ไที่ย (IOD) และ DJSI 
Sustainability Assessment 

บรั้ษััที่ฯ และบรั้ษััที่ย่อยได้ผลปรัะเม้นในเรัื�องก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัและรั�งวัลต่�งๆ ดังน่้
1. ได้รัับผลก�รัสำำ�รัวจก�รักำ�กับดูแลก้จก�รับร้ัษััที่จดที่ะเบ่ยนไที่ย (CGR) ปี 2563 โดยสำม�คมสำ่งเสำร้ัมสำถ�บัน

กรัรัมก�รับรั้ษััที่ไที่ย (IOD) รัะดับ 5 ด�วหรัือเกณฑ์์ด่เล้ศ (Excellent) 
2. ได้คะแนนปรัะเม้น 98 คะแนนจ�กผลปรัะเม้นคุณภ�พก�รัจัดปรัะชุมผู้ถือหุ้นสำ�มัญปรัะจำ�ปี 2563 (AGM Checklist) 

โดยสำม�คมสำ่งเสำรั้มผู้ลงทีุ่นไที่ย
3. ได้รัับก�รัคัดเลือกให้อยู่ในรั�ยชื�อหุ้นยั�งยืนหรัือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ปรัะจำ�ปี 2563  

ในกลุ่มอุตสำ�หกรัรัม Services จ�กตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย 
4. ได้รัับคัดเลือกเป็นสำม�ช้กดัชน่คว�มยั�งยืนรัะดับโลกที่่�ปรัะเม้นศักยภ�พขององค์กรัในด้�นสำ้�งแวดล้อม สำังคม และ

ธัรัรัม�ภ้บ�ล หรัือ FTSE4Good Index สำำ�หรัับปี 2020 (Sector: Food & Drug Retailers) ใน 2 กลุ่มดัชน่ 
คือ FTSE4Good Emerging Index และ FTSE4Good ASEAN 5 Index ต่อเนื�องเป็นปีที่่� 3 

5. ได้รัับคัดเลือกเป็นสำม�ช้กดัชน่คว�มยั�งยืนด�วโจนสำ์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI 2020) กลุ่ม 
World Index เป็นปีที่่� 3 และเป็นที่่� 3 ในกลุ่มอุตสำ�หกรัรัม Food & Staples Retailing และยังได้รัับคัดเลือกเป็น
สำม�ช้กในรัะดับ Emerging Market Index ต่อเนื�องเป็นปีที่่� 4

6. ได้รัับคัดเลือกให้เป็นบรั้ษััที่ใน Universe ของกลุ่มหลักที่รััพย์ ESG100 กลุ่มบรั้ก�รั ปรัะจำ�ปี 2563 ต่อเนื�องเป็น 
ปีที่่� 3 จ�กสำถ�บันไที่ยพัฒน์ ซึ่่�งที่ำ�ก�รัปรัะเม้นบร้ัษัทัี่จดที่ะเบย่นที่่�ม่ก�รัดำ�เน้นง�นโดดเด่นด้�นส้ำ�งแวดล้อม สำงัคม 
และธัรัรัม�ภ้บ�ล

7. ได้รัับก�รัจัดอันดับในก�รัปรัะเม้นคว�มยั�งยืน ESG Ratings ที่่� BBB (ม�ตรั�สำ่วน AAA-CCC) จ�ก MSCI (Morgan 
Stanley Capital International) ซึ่่�งเป็นรัะดับที่่�ด่ข่้นเมื�อเที่่ยบกับปีที่่�ผ่�นม�

8. ได้รัับก�รัจัดอันดับรัะดับ A- หรัือเที่่ยบเที่่� Leadership Level สำะที่้อนถ่งก�รัเป็นองค์กรัที่่�ม่ก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จและ
ม่กลยทุี่ธ์ัที่่�มุ่งเน้นเรืั�องลดก�รัปล่อยก��ซึ่เรืัอนกรัะจกและก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงที่่�อ�จเก้ดผลกรัะที่บต่อสำภ�พภูม้อ�ก�ศ
ในรัะบบห่วงโซึ่่อุปที่�นของบร้ัษััที่ฯ จัดอันดับโดยองค์กรัปรัะเม้นคว�มยั�งยืนที่่�ม่ม�ตรัฐ�นก�รัเปิดเผยข้อมูล 
และเป็นที่่�น่�เชื�อถือในรัะดับสำ�กล CDP ด้�นก�รัเปล่�ยนแปลงสำภ�พภูม้อ�ก�ศ ซึ่่�งเป็นรัะดับที่่�ด่ข่้นเมื�อเที่่ยบกับปี 
ที่่�ผ่�นม�

9. ได้รัับมอบโล่ปรัะก�ศเกย่รัต้คุณ ผลง�นด�้นก�รัพัฒน�สัำงคมเป็นเล้ศ ในฐ�นะภ�คธัรุักจ้เอกชนที่่�ม่ผลง�นด�้น CSR 
เป็นเล้ศ โดยกรัะที่รัวงพัฒน�สำังคมและคว�มมั�นคงของมนุษัย์ (พม.)
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10. ศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้�สุำวรัรัณภูม้ (DC) และศูนย์กรัะจ�ยส้ำนค้�ควบคุมอุณหภูม้สุำวรัรัณภูม้ (CDC) ได้รัับมอบ
ปรัะก�ศน่ยบัตรัและโล่ปรัะก�ศเก่ยรัต้คุณ ก�รัลดก��ซึ่เรัือนกรัะจก จ�กองค์ก�รับร้ัห�รัจัดก�รัก��ซึ่เรัือนกรัะจก 
ปรัะจำ�ปี 2563 ในฐ�นะเป็นองค์กรัที่่�ม่ส่ำวนร่ัวมในก�รัลดก��ซึ่เรัือนกรัะจก ภ�ยใต้โครังก�รัสำนับสำนุนก้จกรัรัม 
ลดก��ซึ่เรัือนกรัะจก (LESS)

11. ร้ั�น 7-Eleven สำ�ข�ธั�รั�พัที่ย� ได้รัับรั�งวัลรัองชนะเล้ศอันดับ 2 ปรัะเภที่ Best Practices of Green Building 
Small & Medium Category ซึ่่�งนับเป็นบร้ัษััที่ในปรัะเที่ศไที่ยเพ่ยงหน่�งเด่ยวที่่�ได้รัับรั�งวัลก�รัปรัะกวด ASEAN 
Energy Awards 2020 ด้�นอนุรัักษั์พลังง�น รัะดับอ�เซึ่่ยน

12. ว้ที่ย�ลัยเที่คโนโลย่ปัญญ�ภ้วัฒน์ ได้รัับโล่ปรัะก�ศเก่ยรัต้คุณผู้ให้ก�รัสำนับสำนุนก�รัจัดก�รัอ�ช่วศ่กษั�ด่เด่น
13. บรั้ษััที่ ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด ได้รัับปรัะก�ศน่ยบัตรั รัับรัองค�รั์บอนฟุตพรั้�นที่์องค์กรั ค�รั์บอนฟุตพรั้�นที่์ผล้ตภัณฑ์์ และ

ฉล�กลดค�ร์ับอนฟตุพรั้�นท์ี่ สำะท้ี่อนถง่บร้ัษัทัี่ที่่�เป็นตัวอย่�งที่่�ด่ในก�รับร้ัห�รัจัดก�รัและลดก�รัปล่อยก��ซึ่เรืัอนกรัะจก
ภ�ยในปรัะเที่ศ ซึ่่�งจดัโดยองคก์�รับร้ัห�รัจัดก�รัก��ซึ่เรืัอนกรัะจก (องคก์�รัมห�ชน) กรัะที่รัวงที่รััพย�กรัธัรัรัมช�ต้
และสำ้�งแวดล้อม

14. บรั้ษััที่ ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด (ล�ดกรัะบัง) ได้รัับรั�งวัล CSR-DIW Award 2020 และบรั้ษััที่ ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด (ชลบุรั่) 
จำ�กดั ไดร้ับัรั�งวลั CSR-DIW Continuous Award 2020 สำะที่้อนถ่งองค์กรัที่่�มค่ว�มรับัผด้ชอบตอ่สำงัคม ดแูลรักัษั�
สำ้�งแวดล้อม และชุมชนที่่�อยูอ่�ศัยบรั้เวณโดยรัอบใหเ้ต้บโตไปด้วยกัน ภ�ยใตส้ำภ�วะแวดล้อม และคุณภ�พชว่ต้ที่่�ด่
อย่�งยั�งยืน จัดข่้นโดย กรัมโรังง�นอุตสำ�หกรัรัม กรัะที่รัวงอุตสำ�หกรัรัม

15. บรั้ษััที่ ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด (ล�ดกรัะบัง) ได้รัับรั�งวัล สำถ�นปรัะกอบก้จก�รัด่เด่น ด้�นแรังง�นสำัมพันธั์และสำวัสำด้ก�รั
แรังง�นยอดเย่�ยม ต่อเนื�องปีที่่� 10 จัดโดยกรัะที่รัวงแรังง�น
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โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ 
และข้อมูลสำาคัญ 

เกี่ยวกับคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  

และพนักงานอื่นๆ 
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7.2 ข้อมีูลเกี�ยวกับค์ณะกรรมีการ
ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 คณะกรัรัมก�รัของบรั้ษััที่ม่จำ�นวนที่ั้งสำ้�น 15 คน ปรัะกอบด้วย
1.  กรัรัมก�รัที่่�เป็นผู้บรั้ห�รัจำ�นวน 5 คน
2.  กรัรัมก�รัที่่�ไม่เป็นผู้บรั้ห�รัจำ�นวน 10 คน ปรัะกอบด้วย

- กรัรัมก�รัอ้สำรัะจำ�นวน 5 คน (ค้ดเป็นสำัดสำ่วน 1 ใน 3 ของกรัรัมก�รัที่ั้งคณะ)
- กรัรัมก�รัที่่�ไม่ได้ม่สำ่วนรั่วมในก�รับรั้ห�รัง�น จำ�นวน 5 คน (ค้ดเป็นสำัดสำ่วน 1 ใน 3 ของกรัรัมก�รัที่ั้งคณะ)

ค์ำานิยามี
กรัรัมก�รัที่่�เป็นผู้บร้ัห�รั หม�ยถง่ กรัรัมก�รัที่่�ดำ�รังตำ�แหน่งเป็นผู้บร้ัห�รัและม่ส่ำวนเก่�ยวข้องในก�รับร้ัห�รัง�นปรัะจำ�ของบร้ัษัทัี่ฯ
กรัรัมก�รัที่่�ไม่เป็นผู้บรั้ห�รั หม�ยถ่ง กรัรัมก�รัที่่�ม้ได้ดำ�รังตำ�แหน่งเป็นผู้บรั้ห�รัและไม่ม่สำ่วนเก่�ยวข้องในก�รับรั้ห�รัง�นปรัะจำ�

ของบรั้ษััที่ฯ อ�จจะเป็นหรัือไม่เป็นกรัรัมก�รัอ้สำรัะก็ได้
กรัรัมก�รัอส้ำรัะ หม�ยถง่ กรัรัมก�รัอส้ำรัะหรัอืกรัรัมก�รัจ�กภ�ยนอก (Outside Director) และไม่ได้ม่ส่ำวนเก่�ยวขอ้งกบัก�รับร้ัห�รั

ง�นปรัะจำ�และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญใ่นบร้ัษัทัี่ฯ นอกจ�กน้่ ยงัตอ้งม่คว�มเป็นอส้ำรัะจ�กผู้ถือหุ้นรั�ยใหญห่รัอืกลุ่มของผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่
หรัือกลุ่มผู้ม่สำ่วนได้เสำ่ยอื�นๆ

7.2.1 องค์์ประกอบของค์ณะกรรมีการบริษัท์
1. คณะกรัรัมก�รัของบร้ัษััที่ปรัะกอบด้วยกรัรัมก�รัอย่�งน้อย 5 คน และกรัรัมก�รัไม่น้อยกว่�ก่�งหน่�งของจำ�นวน

กรัรัมก�รัที่ัง้หมดต้องม่ถ้�นที่่�อยู่ในรั�ชอ�ณ�จักรั โดยเป็นตัวแที่นของผู้ถอืหุ้นรั�ยใหญท่ี่่�ไม่เป็นผู้บร้ัห�รัของบร้ัษัทัี่ฯ
และกรัรัมก�รัที่่�ม�จ�กผู้บร้ัห�รัของบร้ัษััที่ฯ เพื�อให้บร้ัษััที่ฯ สำ�ม�รัถปฏ้ิบัต้หน้�ที่่�ได้อย่�งม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พ และม่
กรัรัมก�รัอ้สำรัะอย่�งน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรัรัมก�รัที่ั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยไปกว่� 3 คน

2. กรัรัมก�รัของบรั้ษััที่ฯ ม�จ�กก�รัแต่งตั้งและต้องม่คุณสำมบัต้ครับถ้วน ไม่ม่ลักษัณะต้องห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วย
บร้ัษัทัี่มห�ชนจำ�กดั ข้อกำ�หนดของสำำ�นักง�น ก.ล.ต. และข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย ต้องเป็น
ผู้ม่คว�มรัู้ คว�มสำ�ม�รัถ คว�มเช่�ยวช�ญ และปรัะสำบก�รัณ์ที่่�สำ�ม�รัถเอื้อปรัะโยชน์ให้แก่บรั้ษััที่ฯ ได้เป็นอย่�งด่  
ม่คว�มทีุ่ม่เที่และสำ�ม�รัถอุที่ศ้เวล�อย่�งเต็มที่่�ในก�รัปฏ้ิบต้ัหน้�ที่่�ต�มคว�มรัับผ้ดชอบ ม่ภ�วะผู้นำ� ม่ว้สัำยที่ศัน์กว้�งไกล 
เป็นผู้ม่คุณธัรัรัมและจรั้ยธัรัรัม รัวมที่ั้งม่ปรัะวัต้ก�รัที่ำ�ง�นที่่�ด่

3. กรัรัมก�รัอ้สำรัะของบรั้ษััที่ฯ ม่คุณสำมบัต้เป็นไปต�มกฎบัตรัคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่เก่�ยวกับคุณสำมบัต้ของกรัรัมก�รั
อส้ำรัะซึ่่�งได้กำ�หนดไว้อย่�งละเอย่ดและเขม้งวดรััดกมุกว่�ข้อกำ�หนดข้ันตำ��ของสำำ�นกัง�น ก.ล.ต. และตล�ดหลกัที่รััพย์
แห่งปรัะเที่ศไที่ยในเรัื�องก�รัถือหุ้นของบรั้ษััที่ฯ 

4. ปรัะธั�นกรัรัมก�รัของบรั้ษััที่ฯ ม้ได้เป็นผู้บรั้ห�รัและม้ใช่เป็นบุคคลเด่ยวกับปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั โดยในก�รั
บร้ัห�รัง�นไดม่้ก�รัแบง่แยกบที่บ�ที่อำ�น�จหน้�ที่่�อย�่งชดัเจนรัะหว�่งกรัรัมก�รักบัฝ่่�ยจดัก�รั นอกจ�กน้่ ปรัะธั�น
กรัรัมก�รัยังได้ส่ำงเสำร้ัมให้กรัรัมก�รัทุี่กคนได้ม่โอก�สำร่ัวมอภ้ปรั�ยและแสำดงคว�มค้ดเห็นอย่�งเต็มที่่�ในที่่�ปรัะชุม
คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่โดยให้เวล�อย่�งเพ่ยงพอและเหม�ะสำม

5. เพื�อใหมั้�นใจว่�กรัรัมก�รัสำ�ม�รัถทีุ่ม่เที่เวล�ในก�รัปฏิบ้ต้ัหน�้ที่่�ในบร้ัษัทัี่ฯ ได้อย่�งเพ่ยงพอ จง่กำ�หนดจำ�นวนบร้ัษัทัี่
จดที่ะเบ่ยนที่่�กรัรัมก�รัแต่ละคนจะไปดำ�รังตำ�แหน่งรัวมบรั้ษััที่แล้วได้ไม่เก้น 5 บรั้ษััที่จดที่ะเบ่ยน และให้ม่รัะบบ
ก�รัรั�ยง�นก�รัดำ�รังตำ�แหน่งบร้ัษัทัี่อื�นของกรัรัมก�รัที่่�ต้องไม่เป็นอปุสำรัรัคต่อก�รัปฏ้ิบต้ัหน้�ที่่�กรัรัมก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ 
และเปิดเผยให้เป็นที่่�รัับที่รั�บ

 ในส่ำวนของอำ�น�จหน้�ที่่�ของปรัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัห�รัและปรัะธั�นเจ้�หน้�ที่่�บร้ัห�รัได้ถูกกำ�หนดไว้โดยคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ 
โดยเฉพ�ะเรัื�องที่่�สำำ�คัญจะต้องเสำนอต่อที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่เพื�อพ้จ�รัณ�ขอคว�มเห็นชอบและอนุมัต้

6. คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ได้แต่งต้ังเลข�นุก�รับร้ัษัทัี่ โดยเปิดเผยขอ้มูลและรั�ยละเอย่ดของเลข�นุก�รับร้ัษัทัี่ไว้ภ�ยใต้
เอกสำ�รัแนบ 1 เลข�นุก�รับร้ัษัทัี่ม่หน้�ที่่�ให้คำ�แนะนำ�ด้�นกฎหม�ยและกฎเกณฑ์์ต่�งๆ ที่่�เก่�ยวข้องและขอ้พ่งปฏิบ้ต้ั
ด้�นก�รักำ�กับดูแลในก�รัดำ�เน้นก้จกรัรัมของคณะกรัรัมก�รัให้เป็นไปต�มกฎหม�ย ที่ำ�หน้�ที่่�ในก�รัดำ�เน้นก�รั 
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จดัปรัะชมุคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่และก�รัปรัะชมุผู้ถือหุ้น ต้ดต่อปรัะสำ�นง�นกบัหน่วยง�นภ�ยในบร้ัษัทัี่ฯ ให้ปฏิบ้ต้ัต�ม
มต้คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่และมต้ที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้นอย่�งเคร่ังครััด ต้ดต่อปรัะสำ�นง�นกับหน่วยง�นกำ�กับดูแล เช่น 
สำำ�นักง�นคณะกรัรัมก�รักำ�กับหลักที่รััพย์และตล�ดหลักที่รััพย์ ตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย และดูแลก�รั 
เปิดเผยข้อมูลและรั�ยง�นสำ�รัสำนเที่ศต่อหน่วยง�นที่่�กำ�กับดูแลและสำ�ธั�รัณชนให้ถูกต้องครับถ้วนต�มกฎหม�ย 
จัดใหม้ก่�รัจัดเตรัย่มเอกสำ�รัเพื�อแนะนำ�และใหค้ว�มรัูแ้ก่กรัรัมก�รัที่่�แตง่ตัง้ใหม ่โดยมห่นว่ยง�นเลข�นกุ�รับรัษ้ััที่
เป็นหน่วยง�นสำนับสำนุน 

7.2.2 ข้อมีูลค์ณะกรรมีการและผึู้้มีีอำานาจีค์วบค์ุมีบริษัท์
รายชำื�อคณะกรรมการบริษัท

1. ศ. (พ้เศษั) ปรัะสำพสำุข บุญเดช กรัรัมก�รัอ้สำรัะและปรัะธั�นกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืน 
และบรัรัษััที่ภ้บ�ล

2. พล.ต.อ. พัชรัว�ที่ วงษั์สำุวรัรัณ กรัรัมก�รัอ้สำรัะ ปรัะธั�นกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่น 
และสำรัรัห�กรัรัมก�รั กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืน 
และบรัรัษััที่ภ้บ�ล

3.  น�ยผดุง เตชะศรั้นที่รั์ กรัรัมก�รัอ้สำรัะ ปรัะธั�นกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ กรัรัมก�รักำ�กับดูแล 
คว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล และกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่น 
และสำรัรัห�กรัรัมก�รั 

4. น�ยปรั่ด่ บุญยัง กรัรัมก�รัอ้สำรัะและกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ

5. น�งนำ้�ผ่้ง วงศ์สำม้ที่ธั์ กรัรัมก�รัอ้สำรัะและกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ

6. น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์ ปรัะธั�นกรัรัมก�รั 

7. น�ยก่อศักด้์ ไชยรััศม่ศักด้์1 รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รัและปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั

8. น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์2 รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รัและกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�
กรัรัมก�รั

9. น�ยอด้เรัก ศรั่ปรัะที่ักษั์2 กรัรัมก�รั

10. น�ยอำ�รัุง สำรัรัพสำ้ที่ธั้์วงศ์2 กรัรัมก�รั กรัรัมก�รับรั้ห�รั และกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืน 
และบรัรัษััที่ภ้บ�ล

11. น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์2 กรัรัมก�รั

12. น�ยปรัะเสำรั้ฐ จ�รัุพน้ช1 กรัรัมก�รั

13. น�ยพ้ที่ย� เจ่ยรัว้สำ้ฐกุล2 กรัรัมก�รัและรัองปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั

14. น�ยปิยะวัฒน์ ฐ้ตะสำัที่ธั�วรักุล2 กรัรัมก�รัและรัองปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั

15. น�ยธั�น้นที่รั์ บูรัณม�น้ต1 กรัรัมก�รั กรัรัมก�รับรั้ห�รั และปรัะธั�นเจ้�หน้�ที่่�บรั้ห�รั

*กรัรัมก�รัลำ�ดับที่่� 7-15 เป็นกรัรัมก�รัที่่�ม่อำ�น�จลงน�มผูกพันบรั้ษััที่

กรัรัมก�รัที่่�ม่อำ�น�จลงน�มผูกพันบร้ัษััที่ หม�ยถ่ง ตัวแที่นกรัรัมก�รัจ�กกลุ่ม 1 ลงน�มร่ัวมกับตัวแที่นกรัรัมก�รัจ�ก
กลุ่ม 2 ยกเว้นปรัะธั�นกรัรัมก�รั รัวมเป็นสำองคน ลงล�ยมือชื�อร่ัวมกนัและปรัะที่บัตรั�สำำ�คญัของบร้ัษัทัี่ฯ โดยยกเว้นกรัรัมก�รัอส้ำรัะ
เพื�อดำ�รังคว�มเป็นอ้สำรัะต�มหลักก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัที่่�ด่
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การแต่�งต่ั�งและถือดถือนกรรมการ
ก�รัแต่งต้ังกรัรัมก�รัให้เป็นไปต�มข้อบงัคับของบร้ัษัทัี่ฯ และข้อกำ�หนดของกฎหม�ยที่่�เก่�ยวข้อง ที่ัง้น้่ จะต้องม่คว�มโปร่ังใสำ

ชัดเจน ในก�รัสำรัรัห�กรัรัมก�รัให้ดำ�เน้นก�รัผ่�นหลักเกณฑ์์และกรัะบวนก�รัสำรัรัห�ของคณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและ
สำรัรัห�กรัรัมก�รัให้สำอดคล้องกับกลยุที่ธั์ในก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ โดยจัดที่ำ� Board Skill Matrix ที่ั้งน่้ ให้รัวมถ่งบุคคล 
ผู้ม่คว�มเหม�ะสำมที่่�เสำนอให้คดัเลือกเป็นกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่โดยผู้ถือหุ้นรั�ยย่อยต�มเกณฑ์์ที่่�บร้ัษัทัี่ฯ กำ�หนด หรืัอพ้จ�รัณ�จ�กก�รัใช้
บร้ัษััที่ที่่�ปร่ักษั�ภ�ยนอกหรัือพ้จ�รัณ�จ�กที่ำ�เน่ยบกรัรัมก�รัอ�ช่พ เป็นต้น และก�รัพ้จ�รัณ�แต่งต้ังกรัรัมก�รัจะต้องพ้จ�รัณ�
จ�กคว�มหล�กหล�ยของคุณสำมบัต้ ตลอดจนเพศ อ�ยุ เชื้อช�ต้ ศ�สำน� ถ้�นกำ�เน้ด และม่ข้อมูลเก่�ยวกับปรัะวัต้ก�รัศ่กษั�และ
ปรัะสำบก�รัณ์ในก�รัปรัะกอบว้ช�ช่พของบคุคลน้ันๆ รัวมถง่คุณลักษัณะเฉพ�ะด้�นที่่�ปรัะกอบด้วยที่กัษัะที่�งด้�นธุัรักจ้ อตุสำ�หกรัรัม 
ก�รัจัดก�รั บัญช่ก�รัเง้น กฎหม�ย ก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัและก�รัม่สำ่วนร่ัวมในก�รัสำร้ั�งคุณปรัะโยชน์ให้แก่บร้ัษััที่ฯ เพื�อให้ม่ 
รั�ยละเอ่ยดที่่�เพ่ยงพอที่่�จะใช้ปรัะกอบก�รัตัดสำ้นใจของคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่และ/หรัือผู้ถือหุ้น

ที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรัรัมก�รัโดยใช้เสำ่ยงข้�งม�กต�มหลักเกณฑ์์และว้ธั่ก�รัดังต่อไปน่้
1. ผู้ถือหุ้นคนหน่�งม่คะแนนเสำ่ยงเที่่�กับหน่�งหุ้นต่อหน่�งเสำ่ยง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสำ่ยงที่่�ม่อยู่ที่ั้งหมดต�ม 1. เลือกตั้งบุคคลเด่ยวหรัือหล�ยคนเป็นกรัรัมก�รัก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสำ่ยงให้แก่ผู้ใดม�กน้อยเพ่ยงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่่�งได้รัับคะแนนเส่ำยงสูำงสุำดต�มลำ�ดับลงม�เป็นผู้ได้รัับเลือกต้ังเป็นกรัรัมก�รัเที่่�จำ�นวนกรัรัมก�รัที่่�พ่งจะม่

หรัือจะพ่งเลือกต้ังในคร้ัังน้ัน ในกรัณ่ที่่�บุคคลซึ่่�งได้รัับเลือกต้ังในลำ�ดับถัดลงม�ม่คะแนนเส่ำยงเที่่�กันเก้นจำ�นวน 
ที่่�พ่งจะม่หรัือพ่งเลือกตั้งในครัั้งนั้น ให้ผู้เป็นปรัะธั�นเป็นผู้ออกเสำ่ยงช่้ข�ด 

ในก�รัเลือกต้ังกรัรัมก�รัจะพ้จ�รัณ�เลือกกรัรัมก�รัที่่ละตำ�แหน่งโดยใช้คะแนนเส่ำยงเที่่�กับจำ�นวนหุ้นที่่�ถือที่ั้งหมด 
โดยไมต้่องแบง่คะแนนเส่ำยง บคุคลที่่�ไดรั้ับคะแนนเส่ำยงสำงูสำดุของก�รัเลอืกในแตล่ะตำ�แหน่งจะเป็นผู้ไดรั้ับก�รัเลอืกต้ังเป็นกรัรัมก�รั
ในตำ�แหน่งนั้น

ในกรัณ่ที่่�ตำ�แหน่งกรัรัมก�รัว่�งลงเพรั�ะเหตุอื�นนอกจ�กถ่งครั�วออกต�มว�รัะ ให้คณะกรัรัมก�รัเลือกบุคคลซึ่่�งม่
คณุสำมบต้ัและไมม่่ลกัษัณะตอ้งห�้มต�มกฎหม�ยว่�ดว้ยบร้ัษัทัี่มห�ชนจำ�กดัและกฎหม�ยว่�ดว้ยหลักที่รััพยแ์ละตล�ดหลักที่รััพย์
เข้�เป็นกรัรัมก�รัแที่นในก�รัปรัะชุมคณะกรัรัมก�รัครั�วถัดไป เว้นแต่ว�รัะของกรัรัมก�รัผู้น้ันจะเหลือน้อยกว่�สำองเดือน โดย
บุคคลซึ่่�งเข้�เป็นกรัรัมก�รัแที่นดังกล่�วจะอยู่ในตำ�แหน่งกรัรัมก�รัได้เพ่ยงเที่่�ว�รัะที่่�ยังเหลืออยู่ของกรัรัมก�รัที่่�ตนเข้�ม�แที่น 
และมต้ของคณะกรัรัมก�รัจะต้องปรัะกอบด้วยคะแนนเสำ่ยงไม่น้อยกว่�สำ�มในสำ่�ของจำ�นวนกรัรัมก�รัที่่�ยังเหลืออยู่

กรัรัมก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ อ�จถกูถอดถอนออกจ�กตำ�แหน่งก่อนถง่ครั�วออกต�มว�รัะโดยมต้ของที่่�ปรัะชมุผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เส่ำยงไม่น้อยกว่�สำ�มในสำ่�ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่่�ม�ปรัะชมุและม่ส้ำที่ธัอ้อกเส่ำยง และม่หุ้นนบัรัวมกนัได้ไม่น้อยกว่�ก่�งหน่�งของจำ�นวนหุ้น
ที่่�ถือโดยผู้ถือหุ้นที่่�ม�ปรัะชุมและม่สำ้ที่ธั้ออกเสำ่ยงลงคะแนน

7.2.3 บท์บาท์หน้าท์ี�ของค์ณะกรรมีการ
คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ม่บที่บ�ที่ที่่�สำำ�คัญในก�รัขับเคลื�อนองค์กรั ม่หน้�ที่่�และคว�มรัับผ้ดชอบในก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั 

ให้เป็นไปต�มวัตถปุรัะสำงค์และเป้�หม�ยที่่�จะก่อให้เกด้ปรัะโยชน์สูำงสำดุแก่บร้ัษัทัี่ฯ บนพ้ืนฐ�นของคว�มรัับผ้ดชอบต่อสัำงคม คำ�น่งถ่ง
ผลกรัะที่บต่อส้ำ�งแวดล้อม เป็นธัรัรัมต่อผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยที่กุฝ่่�ยภ�ยใต้นโยบ�ยก�รักำ�กบัดแูลกจ้ก�รั นโยบ�ยต่อต้�นก�รัคอร์ัรััปชนั
และนโยบ�ยคว�มยั�งยืนของบร้ัษัทัี่ฯ โดยปฏิบั้ต้ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย วตัถุปรัะสำงค์และข้อบงัคบัของบร้ัษัทัี่ฯ มต้คณะกรัรัมก�รั 
บร้ัษัทัี่ฯ ตลอดจนมต้ที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคว�มรู้ัคว�มสำ�ม�รัถอย่�งเต็มที่่� คว�มซืึ่�อสำตัย์สำจุร้ัต ม่จร้ัยธัรัรัมที่่�ด่ รัะมัดรัะวังรัอบคอบ
และม่คว�มรัับผ้ดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่�งสำมำ��เสำมอ 

คณะกรัรัมก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ ลว้นแล้วแต่เข�้ใจในบที่บ�ที่หน�้ที่่�ของตนรัวมถง่ลักษัณะก�รัปรัะกอบธุัรักจ้ของบร้ัษัทัี่ฯ เป็น
อย่�งด่ โดยหน่วยง�นเลข�นุก�รับร้ัษัทัี่ได้จัดที่ำ�คูมื่อกรัรัมก�รัเพื�อมอบให้กบักรัรัมก�รัเข้�ใหม่ ซึ่่�งในคูมื่อดังกล่�วจะปรัะกอบด้วย
ข้อมูลที่่�เก่�ยวข้องกบัก�รัดำ�รังตำ�แหน่งในฐ�นะกรัรัมก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ อ�ที่ ้ธัรุัก้จของบร้ัษัทัี่ฯ รั�ยง�นปรัะจำ�ปี ข้อบงัคบั วตัถุปรัะสำงค์ 
คู่มือจร้ัยธัรัรัมธัุรัก้จ ก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัของบร้ัษััที่ฯ กฎบัตรัคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่และแนวปฏ้ิบัต้ด้�นก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั



143แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

สำำ�หรัับคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ รัวมถง่อำ�น�จหน้�ที่่�กรัรัมก�รั เป็นต้น นอกจ�กน้่ กรัรัมก�รัเข้�ใหม่จะเข้�รัับก�รัอบรัมหลกัสำตูรัเก่�ยวกับ
ก�รัเป็นกรัรัมก�รัจ�กสำม�คมสำ่งเสำรั้มสำถ�บันกรัรัมก�รับรั้ษััที่ไที่ย (IOD) โดยบรั้ษััที่ฯ เป็นผู้รัับผ้ดชอบค่�ใช้จ่�ยที่ั้งหมด

หน้าที�และความรับผิด้ชำอบของคณีะกรรมการบริษัทต�มที่่�กำ�หนดไว้ในกฎบัตรั ม่ดังต่อไปน่้
1. รั�ยง�นส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยของตนหรืัอบคุคลที่่�เก่�ยวข้อง ซึ่่�งม่คว�มเก่�ยวข้องกบัก�รับร้ัห�รัจัดก�รักจ้ก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ หรืัอ

บรั้ษััที่ย่อยต่อบรั้ษััที่ฯ ซึ่่�งสำ�ม�รัถตรัวจสำอบได้ ที่ั้งน่้ เพื�อคว�มโปรั่งใสำในก�รัดำ�เน้นง�น 
2. กำ�หนดว้สำัยที่ัศน์ วัตถุปรัะสำงค์ นโยบ�ย เป้�หม�ย กลยุที่ธั์ แผนง�น และงบปรัะม�ณปรัะจำ�ปี ผ่�นก�รัว้เครั�ะห์

สำภ�พแวดล้อม ก�รัเปล่�ยนแปลงของปัจจยัต่�งๆ ที่่�ม่ผลกรัะที่บต่อธัรุักจ้ และผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย และกำ�กับดแูลฝ่่�ยบร้ัห�รั
รัวมที่ั้งก�รัจัดสำรัรัที่รััพย�กรัสำำ�คัญให้ดำ�เน้นก�รัต�มนโยบ�ย วัตถุปรัะสำงค์ และเป้�หม�ยที่่�กำ�หนดไว้อย่�ง 
ม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ เพื�อปรัะโยชน์สูำงสุำดของบร้ัษัทัี่ฯ และผู้ถือหุ้น โดยคำ�น่งถง่ผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย ผลกรัะที่บต่อสัำงคมและ
ส้ำ�งแวดล้อม ด้วยคว�มโปรั่งใสำและเป็นธัรัรัม ภ�ยใต้กรัอบข้อกำ�หนดของกฎหม�ย จร้ัยธัรัรัมที่�งธัุรัก้จ อ่กที่ั้ง 
ม่ก�รัปรัะเม้นผลและปรัับปรัุงเพื�อคว�มม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พของก�รัดำ�เน้นก้จก�รั 

3. กำ�หนด จดัที่ำ� และปฏิบ้ต้ัต�มนโยบ�ยก�รักำ�กบัดแูลกจ้ก�รั จร้ัยธัรัรัมธัรุักจ้และขอ้พ่งปฏิบ้ต้ัในก�รัที่ำ�ง�น นโยบ�ย
ต่อต้�นก�รัคอรั์รััปชัน ตลอดจนแนวปฏ้ิบัต้ต่�งๆ ที่่�เก่�ยวข้องของบร้ัษััที่ฯ ที่่�ได้จัดที่ำ�เป็นล�ยลักษัณ์อักษัรั และ
พ้จ�รัณ�ที่บที่วนนโยบ�ยและก�รัปฏิ้บัต้ต�มนโยบ�ยดังกล่�วเป็นปรัะจำ�อย่�งน้อยปีละ 1 ครัั้ง 

4. กำ�หนดนโยบ�ยบร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงและพ้จ�รัณ�ถ่งปัจจัยคว�มเสำ่�ยงที่่�สำำ�คัญอันอ�จเก้ดข้่น กำ�หนดแนวที่�งในก�รั
จัดก�รัคว�มเสำ่�ยงดังกล่�ว และต้ดต�มผลก�รัดำ�เน้นง�นต�มแนวที่�งป้องกันคว�มเสำ่�ยงนั้น 

5. พ้จ�รัณ�เรืั�องคว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์อย่�งรัอบคอบ ม่แนวที่�งชัดเจนและเป็นไปเพื�อผลปรัะโยชน์ของบร้ัษัทัี่ฯ 
และผู้ถือหุ้น โดยผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยไม่ม่สำ่วนรั่วมในก�รัตัดสำ้นใจ

6. พ้จ�รัณ�และอนุมต้ัผลง�นและผลปรัะกอบก�รัปรัะจำ�ไตรัม�สำของบร้ัษัทัี่ฯ เที่ย่บกบัแผนและงบปรัะม�ณ และพ้จ�รัณ�
แนวโน้มรัะยะต่อไปของปี 

7. พ้จ�รัณ�และอนุมัต้ก�รัที่ำ�ธัุรักรัรัมหรัือก�รักรัะที่ำ�ใดๆ อันม่ผลกรัะที่บที่่�สำำ�คัญต่อฐ�นะที่�งก�รัเง้น ภ�รัะหน้่ส้ำน 
ก�รัที่ำ�ธัุรัก้จและชื�อเส่ำยงของบร้ัษััที่ฯ พรั้อมที่ั้งต้ดต�มดูแลคว�มเพ่ยงพอของสำภ�พคล่องที่�งก�รัเง้น และคว�ม
สำ�ม�รัถในก�รัชำ�รัะหน่้

8. จดัให้ม่รัะบบบญัช่ ก�รัรั�ยง�นที่�งก�รัเงน้ และก�รัสำอบบัญช่ที่่�ม่คว�มน่�เชื�อถือ และดแูลก�รัเปิดเผยข้อมลู รัวมถ่ง 
รั�ยง�นปรัะจำ�ปี แบบแสำดงรั�ยก�รัข้อมูลปรัะจำ�ปี (แบบ 56-1) ให้สำ�ม�รัถสำะท้ี่อนฐ�นะก�รัเงน้และผลก�รัดำ�เน้นง�น
อย�่งเพ่ยงพอ รัวมที่ัง้ดูแลให้ม่กรัะบวนก�รัในก�รัปรัะเม้นคว�มเหม�ะสำมของก�รัควบคุมภ�ยในและก�รัตรัวจสำอบ
ภ�ยในให้ม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พและปรัะส้ำที่ธั้ผล และให้คว�มเห็นถ่งคว�มเพ่ยงพอของรัะบบก�รัควบคุมภ�ยในและ 
ก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงไว้ในรั�ยง�นปรัะจำ�ปี 

9. กำ�หนดนโยบ�ยก�รัเปิดเผยข้อมูล ก�รัจัดก�รัข้อมูลลับเพื�อไม่ให้เก้ดข้อมูลรัั�วไหล ก�รัรัักษั�คว�มลับของข้อมลูลับ 
และข้อมูลที่่�อ�จม่ผลกรัะที่บต่อรั�ค�หลักที่รััพย์

10. สำนับสำนุนและสำ่งเสำร้ัมก�รัสำรั้�งนวัตกรัรัม และนำ�นวัตกรัรัมและเที่คโนโลย่ม�ใช้ให้เก้ดมูลค่�เพ้�มแก่ธัุรัก้จ  
พรั้อมที่ั้งกำ�กับดูแลก�รับรั้ห�รัจัดก�รัเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศให้สำอดคล้องกับคว�มต้องก�รัของบรั้ษััที่ฯ

11. พ้จ�รัณ�แตง่ต้ังและกำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่่�แกค่ณะกรัรัมก�รัชดุย่อยต�่งๆ อ�ที่ ้คณะกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลคว�มยั�งยนื
และบรัรัษัทัี่ภ้บ�ล คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั เพื�อก�รัดำ�เน้นง�น
ที่่�ม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พและเป็นปรัะโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 

12. พ้จ�รัณ�แต่งต้ังปรัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัห�รั กรัรัมก�รับร้ัห�รั กรัรัมก�รัผู้จัดก�รัและปรัะธั�นเจ้�หน้�ที่่�บร้ัห�รั  
รัวมที่ัง้กำ�หนดอำ�น�จอนุมต้ัที่่�มอบอำ�น�จให้กบัปรัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัห�รั และพ้จ�รัณ�ปรัับปรังุแก้ไขอำ�น�จดังกล่�ว
เพื�อคว�มเหม�ะสำม 
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13. จัดให้ม่ช่องที่�งในก�รัสืำ�อสำ�รักับผู้ถือหุ้นและผู้ม่ส่ำวนได้สำ่วนเส่ำยอย่�งเหม�ะสำม พรั้อมที่ั้งดูแลให้มั�นใจว่�ผู้ถือหุ้น 
ม่สำ่วนรั่วมในก�รัตัดสำ้นใจในเรัื�องสำำ�คัญของบรั้ษััที่ฯ

14. จัดให้ม่ก�รัจัดที่ำ�แผนสืำบที่อดตำ�แหน่ง (Succession Plan) เพื�อเตร่ัยมพรั้อมเมื�อเก้ดกรัณ่ที่่�ผู้บร้ัห�รัรัะดับสำูง 
ไม่สำ�ม�รัถปฏิ้บัต้หน้�ที่่�ได้ 

15. สำง่เสำร้ัมใหก้รัรัมก�รั ผู้บร้ัห�รั และพนกัง�นที่กุคนเข�้ใจและปฏิบ้ต้ัต�มกฎหม�ย รัะเบย่บ ขอ้บงัคบั จร้ัยธัรัรัมธัรุักจ้
และข้อพ่งปฏิ้บัต้ในก�รัที่ำ�ง�น นโยบ�ยต่อต้�นก�รัคอรั์รััปชันและแนวปฏิ้บัต้ต่�งๆ ที่่�เก่�ยวข้องของบรั้ษััที่ฯ 

16. จดัให้ม่แนวที่�งดำ�เน้นก�รัที่่�ชดัเจนกบัผู้ที่่�ปรัะสำงค์จะแจ้งเบ�ะแสำ หรืัอผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยผ่�นที่�งเวบ็ไซึ่ต์หรืัอรั�ยง�น
ตรังต่อบร้ัษััที่ฯ โดยกำ�หนดช่องที่�งก�รัแจ้งเบ�ะแสำผ่�นที่�งคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแล 
คว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล และคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบของบร้ัษััที่ฯ และสัำ�งก�รัให้ม่ก�รัตรัวจสำอบข้อมูล 
ต�มกรัะบวนก�รัที่่�บรั้ษััที่ฯ กำ�หนดไว้และรั�ยง�นต่อคณะกรัรัมก�รั 

17. กำ�กับดูแลบร้ัษััที่ย่อย โดยพ้จ�รัณ�คว�มเหม�ะสำมของบุคคลที่่�จะสำ่งไปเป็นกรัรัมก�รัในบร้ัษััที่ย่อย เพื�อควบคุม 
ก�รับรั้ห�รัให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของบรั้ษััที่ฯ และก�รัที่ำ�รั�ยก�รัต่�งๆ ให้ถูกต้องต�มกฎหม�ย และหลักเกณฑ์์
ของกฎหม�ยหลักที่รััพย์และตล�ดหลักที่รััพย์ฯ และปรัะก�ศของตล�ดหลักที่รััพย์ฯ 

บทบาทหุ้น้าที�ของประธุานกรรมการ
ปรัะธั�นกรัรัมก�รัม่หน้�ที่่�ต�มที่่�กำ�หนดไว้ในกฎบัตรั ดังต่อไปน่้
1. กำ�กบั ต้ดต�ม และดูแลก�รัปฏ้ิบต้ัหน้�ที่่�ของคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ และคณะกรัรัมก�รัชุดย่อยต�่งๆ ใหเ้ป็นไปอย่�ง

ม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พ และบรัรัลุต�มวัตถุปรัะสำงค์และเป้�หม�ยหลักของบรั้ษััที่ฯ
2. เป็นผู้นำ�ของคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ และที่ำ�หน้�ที่่�เป็นปรัะธั�นในก�รัปรัะชมุคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ ก�รัปรัะชมุผู้ถือหุ้น 

และก�รัปรัะชุมของกรัรัมก�รัที่่�ไม่เป็นผู้บรั้ห�รั
3. รั่วมกับปรัะธั�นคณะกรัรัมก�รับร้ัห�รัและเลข�นุก�รับร้ัษััที่กำ�หนดว�รัะก�รัปรัะชุมของคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่  

โดยดแูลให้เรืั�องสำำ�คญัได้ถกูบรัรัจเุป็นว�รัะก�รัปรัะชุม และดแูลให้กรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ได้รัับข้อมลูอย่�งถกูต้อง ครับถ้วน 
ชัดเจน และที่ันเวล�ก่อนก�รัปรัะชุม เพื�อให้กรัรัมก�รับรั้ษััที่สำ�ม�รัถตัดสำ้นใจได้อย่�งเหม�ะสำม

4. ในก�รัปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ ม่ก�รัจัดสำรัรัเวล�อย่�งเพ่ยงพอที่่�ฝ่่�ยจัดก�รัจะเสำนอเรืั�องและสำนับสำนุน 
ให้กรัรัมก�รัได้อภ้ปรั�ย แลกเปล่�ยนคว�มคด้เห็นได้อย่�งเต็มที่่� เป็นอส้ำรัะ และใช้ดุลยพ้น้จอย่�งรัอบคอบ โดยคำ�น่งถง่
ผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยที่กุฝ่่�ยอย่�งครับถ้วน ม่ก�รัสำรุัปมต้ที่่�ปรัะชมุและที่ำ�ให้มั�นใจว่� ก�รัตัดส้ำนใจของคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่
ได้ม่ก�รันำ�ไปดำ�เน้นก�รั

5. เสำร้ัมสำร้ั�งคว�มสัำมพนัธ์ัอันด่รัะหว่�งกรัรัมก�รัที่่�เป็นผู้บร้ัห�รัและกรัรัมก�รัที่่�ไม่เป็นผู้บร้ัห�รั และรัะหว่�งคณะกรัรัมก�รั
บรั้ษััที่กับฝ่่�ยจัดก�รั และสำนับสำนุนก�รัปฏิ้บัต้หน้�ที่่�ของปรัะธั�นคณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัต�มนโยบ�ยของบรั้ษััที่ฯ

6. สำนับสำนนุและเป็นแบบอย่�งที่่�ด่ในก�รัปฏ้ิบต้ัต�มหลกัก�รักำ�กับดแูลก้จก�รัและจร้ัยธัรัรัมธัรุัก้จของบร้ัษัทัี่ฯ รัวมที่ัง้
ดแูลให้มั�นใจว�่กรัรัมก�รัที่กุคนม่สำว่นร่ัวมในก�รัส่ำงเสำร้ัมให้เกด้วฒันธัรัรัมองคก์รัที่่�ม่จร้ัยธัรัรัม และก�รักำ�กบัดแูล
ก้จก�รัที่่�ด่

อำานาจอนุมัต่ิของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ม่อำ�น�จอนุมัต้เรืั�องต่�งๆ ของบร้ัษััที่ฯ ต�มขอบเขตหน้�ที่่�ที่่�กำ�หนดโดยกฎหม�ย ข้อบังคับ 

ของบร้ัษััที่ฯ กฎบัตรัของคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ และมต้ที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้น ซึ่่�งรัวมถ่งก�รักำ�หนดและที่บที่วนว้สำัยที่ัศน์ กลยุที่ธั์  
เป้�หม�ยที่�งก�รัเง้น คว�มเสำ่�ยง แผนง�นและงบปรัะม�ณ อนุมัต้งบแสำดงฐ�นะที่�งก�รัเง้นและผลปรัะกอบก�รัของบร้ัษััที่ฯ  
และอนุมัต้ก�รัที่ำ�ธัรุักรัรัมหรัอืก�รักรัะที่ำ�ใดๆ อนัม่ผลกรัะที่บที่่�สำำ�คญัตอ่ฐ�นะที่�งก�รัเงน้ ภ�รัะหน้่ส้ำน ก�รัที่ำ�ธัรุัก้จ และชื�อเส่ำยง
ของบรั้ษััที่ฯ
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วาระการดำารงต่ำาแหุ้น�งของกรรมการบริษัท
• จำานวนปีที�ด้ำารงตำาแหน่งในแต่ละวาระ

กรัรัมก�รับร้ัษััที่ดำ�รังตำ�แหน่งครั�วละ 3 ปี เว้นแต่บุคคลซึ่่�งเข้�เป็นกรัรัมก�รัแที่นตำ�แหน่งกรัรัมก�รัที่่�ว่�งลง 
เพรั�ะเหตุอื�นนอกจ�กถ่งครั�วออกต�มว�รัะ จะอยู่ในตำ�แหน่งกรัรัมก�รัได้เพ่ยงเที่่�ว�รัะที่่�เหลืออยู่ของกรัรัมก�รัซึ่่�ง 
ดำ�รังตำ�แหน่งแที่น และเมื�อครับกำ�หนดออกต�มว�รัะอ�จได้รัับก�รัพ้จ�รัณ�เลือกตั้งให้เป็นกรัรัมก�รับรั้ษััที่ต่อไปได้
• จำานวนวาระการด้ำารงตำาแหน่งติด้ต่อกันของกรรมการอิสระ

กรัรัมก�รัอส้ำรัะจะม่ว�รัะก�รัดำ�รังตำ�แหน่งต้ดต่อกนัได้สูำงสำดุไม่เก้น 9 ปี นบัแต่วันปรัะชุมสำ�มัญผู้ถือหุ้น ปรัะจำ�ปี 2561 
(วันที่่� 20 เมษั�ยน 2561) ที่ัง้น้่ เวน้แต่ที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้นจะพ้จ�รัณ�จ�กเหตผุลและคว�มจำ�เป็นต�มที่่�บร้ัษัทัี่ฯ เสำนอและ
อนุมัต้เลือกกรัรัมก�รัอ้สำรัะที่่�ดำ�รังตำ�แหน่งกรัรัมก�รัอ้สำรัะต้ดต่อกันเก้น 9 ปีดังกล่�ว เป็นกรัรัมก�รัอ้สำรัะต่อไป

7.3 ข้อมีูลเกี�ยวกับค์ณะกรรมีการชุดิ์ย่อย
7.3.1 โค์รงสร้างและองค์์ประกอบค์ณะกรรมีการชุดิ์ย่อย

คณะกรัรัมก�รัชุดย่อยภ�ยใต้คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ม่ 3 คณะ คือ คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแล
คว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล และคณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั และคณะกรัรัมก�รัชุดย่อยภ�ยใต้
ปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รัคือ คณะกรัรัมก�รับรั้ห�รั ซึ่่�งที่ำ�หน้�ที่่�ในก�รักำ�กับดูแลก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงของบรั้ษััที่ฯ 

1. คณีะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบของบร้ัษัทัี่ฯ ได้รัับก�รัแต่งต้ังจ�กที่่�ปรัะชมุคณะกรัรัมก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ ปรัะกอบด้วยกรัรัมก�รั

บรั้ษััที่อย่�งน้อย 3 คน โดยทีุ่กคนต้องเป็นกรัรัมก�รัอ้สำรัะและไม่ได้เป็นผู้บรั้ห�รั และม่ผู้จัดก�รัสำำ�นักตรัวจสำอบภ�ยใน
ที่ำ�หน้�ที่่�เป็นเลข�นุก�รัคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบโดยตำ�แหน่ง 

คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบม่รั�ยน�มดังต่อไปน่้

1. น�ยผดุง เตชะศรั้นที่รั์* ปรัะธั�นกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ

2. น�ยปรั่ด่ บุญยัง กรัรัมก�รัตรัวจสำอบ

3. น�งนำ้�ผ่้ง วงศ์สำม้ที่ธั้์ กรัรัมก�รัตรัวจสำอบ

*  กรัรัมก�รัตรัวจสำอบที่่�ม่คว�มรัู้และปรัะสำบก�รัณ์ด้�นบัญช่และก�รัเง้น และสำ�ม�รัถที่ำ�หน้�ที่่�ในก�รัสำอบที่�น 

คว�มน่�เช่�อถือของงบก�รัเง้น

คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบม่คว�มเป็นอส้ำรัะในก�รัปฏ้ิบต้ัง�น นอกจ�กที่ำ�หน้�ที่่�สำอบที่�นงบก�รัเงน้แลว้ยังสำอบที่�น
ก�รัดำ�เน้นง�นให้ถกูต้องต�มนโยบ�ยและรัะเบย่บขอ้บงัคบั กฎหม�ย รัะเบย่บปฏิบ้ต้ัและข้อกำ�หนดของหนว่ยง�นกำ�กบั
ดแูล รัวมที่ัง้สำอบที่�นใหม่้รัะบบก�รัควบคุมภ�ยในที่่�ด่ รัะบบตรัวจสำอบภ�ยในและรัะบบบร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงที่่�รััดกมุ ม่ก�รั
ห�รืัอร่ัวมกบัผู้สำอบบญัช่ซึ่่�งเป็นผู้ตรัวจสำอบภ�ยนอกที่่�เป็นอส้ำรัะเพื�อขอที่รั�บคว�มเหน็เก่�ยวกบังบก�รัเงน้และก�รัควบคุม
ภ�ยใน และรั�ยง�นสำรุัปผลก�รัปฏ้ิบัต้ง�นและข้อเสำนอแนะต่อที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่เป็นรั�ยไตรัม�สำ ดังม่ 
รั�ยละเอ่ยดใน “เอกสำ�รัแนบ 6” บร้ัษััที่ฯ ได้นำ�ข้อเสำนอแนะที่ั้งจ�กกรัรัมก�รัตรัวจสำอบและผู้สำอบบัญช่ภ�ยนอก 
ไปปรัับปรัุงในที่ันที่่และรั�ยง�นผลก�รัปรัับปรัุงต่อคณะกรัรัมก�รัในก�รัปรัะชุมครัั้งถัดไป 

ผู้จัดก�รัสำำ�นักตรัวจสำอบภ�ยในของบรั้ษััที่ฯ คือ น�ยกฤษัด� เอื้อปิยะช�ต้ ที่ำ�หน้�ที่่�เป็นเลข�นุก�รัคณะกรัรัมก�รั
ตรัวจสำอบด้วยคว�มเห็นชอบของคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบในก�รัพ้จ�รัณ�แต่งต้ัง โดยม่หน่วยง�นสำนับสำนุนคือ 
สำำ�นกัตรัวจสำอบภ�ยในที่่�เป็นหนว่ยง�นอ้สำรัะจ�กฝ่่�ยจัดก�รั ม่หน้�ที่่�ปรัะเม้นคว�มเพย่งพอและคว�มม่ปรัะสำ้ที่ธั้ผลของ
รัะบบก�รัควบคุมภ�ยใน ที่ำ�ก�รัตรัวจสำอบและปรัะเม้นก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงต่�งๆ แล้วรั�ยง�นต่อคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ
เป็นรั�ยเดือน นอกจ�กน้่ ยังม่หน่วยง�นบร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงและหน่วยง�นกำ�กับดูแลก�รัปฏ้ิบัต้ง�น ม�รั�ยง�นก�รั 
บร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยงที่่�สำำ�คัญให้พ้จ�รัณ�อย่�งน้อยปีละ 2 คร้ััง หลังจ�กน้ันคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบจ่งรั�ยง�นต่อ 
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คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่เป็นรั�ยไตรัม�สำ ซึ่่�งรั�ยละเอ่ยดเก่�ยวกับผู้จัดก�รัสำำ�นักตรัวจสำอบภ�ยในและหน่วยง�นตรัวจสำอบ
ภ�ยในเปิดเผยไว้ใน “เอกสำ�รัแนบ 3”

คุณสมบัต่ิของกรรมการต่รวจสอบของบริษัทฯ	ต่ามที�กำาหุ้นดไว้ในกฎบัต่ร
1. ถือหุ้นไม่เกน้ร้ัอยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่่�ม่ส้ำที่ธัอ้อกเส่ำยงที่ัง้หมดของบร้ัษัทัี่ฯ บร้ัษัทัี่ใหญ่ บร้ัษัทัี่ย่อย บร้ัษัทัี่ร่ัวม  

ผู้ถอืหุ้นรั�ยใหญ ่หรัอืผู้ม่อำ�น�จควบคมุของบร้ัษัทัี่ฯ ที่ัง้น้่ ใหน้บัรัวมก�รัถือหุ้นของผู้ที่่�เก่�ยวขอ้งของกรัรัมก�รั
อ้สำรัะรั�ยนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรืัอเคยเป็นกรัรัมก�รัที่่�ม่สำ่วนร่ัวมบร้ัห�รัง�น ลูกจ้�ง พนักง�น ที่่�ปร่ักษั�ที่่�ได้เง้นเดือนปรัะจำ� หรืัอ 
ผู้ม่อำ�น�จควบคุมของบรั้ษััที่ฯ บรั้ษััที่ใหญ่ บรั้ษััที่ย่อย บรั้ษััที่รั่วม บรั้ษััที่ย่อยลำ�ดับเด่ยวกัน ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 
หรัอืผู้ม่อำ�น�จควบคุมของบร้ัษัทัี่ฯ เวน้แต่จะได้พ้นจ�กก�รัม่ลักษัณะดงักล่�วม�แลว้ ไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนเข�้
รัับตำ�แหน่ง ที่ัง้น้่ ลกัษัณะตอ้งห้�มดงักล�่ว ไมร่ัวมถ่งกรัณ่ที่่�กรัรัมก�รัอส้ำรัะเคยเป็นข�้รั�ชก�รั หรัอืที่่�ปร่ักษั� 
ของสำ่วนรั�ชก�รัซึ่่�งเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ หรัือผู้ม่อำ�น�จควบคุมของบรั้ษััที่ฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่่�ม่คว�มสำัมพันธั์ที่�งสำ�ยโลห้ต หรัือโดยก�รัจดที่ะเบ่ยนต�มกฎหม�ยในลักษัณะที่่�เป็น บ้ด�
ม�รัด� คู่สำมรัสำ พ่�น้อง และบุตรั รัวมที่ั้งคู่สำมรัสำของบุตรั ของผู้บรั้ห�รั ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ ผู้ม่อำ�น�จควบคุม 
หรัือบุคคลที่่�จะได้รัับก�รัเสำนอให้เป็นผู้บรั้ห�รัหรัือผู้ม่อำ�น�จควบคุมของบรั้ษััที่ฯ หรัือบรั้ษััที่ย่อย

4. ไม่ม่หรืัอเคยม่คว�มสำมัพนัธ์ัที่�งธัรุักจ้กับบร้ัษัทัี่ฯ บร้ัษัทัี่ใหญ่ บร้ัษัทัี่ย่อย บร้ัษัทัี่ร่ัวม ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ หรืัอ 
ผู้ม่อำ�น�จควบคมุของบร้ัษัทัี่ฯ ในลักษัณะที่่�อ�จเป็นก�รัขัดขว�งก�รัใช้ว้จ�รัณญ�ณอย�่งอส้ำรัะของตน รัวมที่ัง้ 
ไมเ่ป็นหรัอืเคยเป็นผู้ถอืหุ้นที่่�ม่นัย หรัอืผู้ม่อำ�น�จควบคมุของผู้ที่่�ม่คว�มสัำมพันธัท์ี่�งธัรุัก้จกับบร้ัษัทัี่ฯ บร้ัษัทัี่ใหญ่  
บร้ัษัทัี่ยอ่ย บร้ัษัทัี่รัว่ม ผู้ถอืหุ้นรั�ยใหญ ่หรัอืผู้ม่อำ�น�จควบคมุของบร้ัษัทัี่ฯ เว้นแตจ่ะไดพ้น้จ�กก�รัม่ลกัษัณะ
ดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนเข้�รัับตำ�แหน่ง

5. ไม่เป็นหรืัอเคยเป็นผู้สำอบบญัช่ของบร้ัษัทัี่ฯ บร้ัษัทัี่ใหญ่ บร้ัษัทัี่ย่อย บร้ัษัทัี่ร่ัวม ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ หรืัอผู้ม่อำ�น�จ
ควบคุมของบร้ัษััที่ฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่่�ม่นัย ผู้ม่อำ�น�จควบคุม หรืัอหุ้นสำ่วนของสำำ�นักง�นสำอบบัญช่ 
ซึ่่�งม่ผู้สำอบบัญช่ของบรั้ษััที่ฯ บรั้ษััที่ใหญ่ บรั้ษััที่ย่อย บรั้ษััที่รั่วม ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ หรัือผู้ม่อำ�น�จควบคุมของ
บรั้ษััที่สำังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รัม่ลักษัณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนเข้�รัับตำ�แหน่ง

6. ไม่เป็นหรืัอเคยเป็นผู้ให้บร้ัก�รัที่�งว้ช�ช่พใดๆ ซึ่่�งรัวมถ่งก�รัให้บร้ัก�รัเป็นที่่�ปร่ักษั�กฎหม�ยหรืัอที่่�ปร่ักษั�
ที่�งก�รัเงน้ ซึ่่�งได้รัับค่�บร้ัก�รัเก้นกว่� 2 ล้�นบ�ที่ต่อปี จ�กบร้ัษัทัี่ฯ บร้ัษัทัี่ใหญ่ บร้ัษัทัี่ย่อย บร้ัษัทัี่ร่ัวม ผู้ถือหุ้น
รั�ยใหญ่ หรืัอผู้ม่อำ�น�จควบคุมของบร้ัษััที่ฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่่�ม่นัย ผู้ม่อำ�น�จควบคุมหรืัอหุ้นส่ำวนของ 
ผู้ให้บร้ัก�รัที่�งว้ช�ช่พน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รัม่ลกัษัณะดงักล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนเข้�รัับตำ�แหน่ง

7. ไม่เป็นกรัรัมก�รัที่่�ได้รัับก�รัแต่งต้ังข้่นเพื�อเป็นตัวแที่นของกรัรัมก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่หรืัอผู้ถือหุ้น
ซึ่่�งเป็นผู้ที่่�เก่�ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

8. ไม่ปรัะกอบก้จก�รัที่่�ม่สำภ�พอย่�งเด่ยวกันและเป็นก�รัแข่งขันที่่�ม่นัยกับก้จก�รัของบร้ัษััที่ฯ หรัือบร้ัษััที่ย่อย  
หรัอืไม่เป็นหุ้นสำว่นที่่�ม่นัยในห้�งหุ้นสำว่น หรัอืเป็นกรัรัมก�รัที่่�ม่ส่ำวนรัว่มบร้ัห�รัง�น ลกูจ�้ง พนกัง�นที่่�ปร่ักษั� 
ที่่�รัับเง้นเดือนปรัะจำ� หรัือถือหุ้นเก้นรั้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่่�ม่ส้ำที่ธั้ออกเส่ำยงที่ั้งหมดของบร้ัษััที่ฯ อื�น 
ซึ่่�งปรัะกอบก้จก�รัที่่�ม่สำภ�พอย่�งเด่ยวกันและเป็นก�รัแข่งขันที่่�ม่นัยกับก้จก�รัของบรั้ษััที่ฯ หรัือบรั้ษััที่ย่อย

9. ไม่ม่ลักษัณะอื�นใดที่่�ที่ำ�ให้ไม่สำ�ม�รัถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอ้สำรัะเก่�ยวกับก�รัดำ�เน้นง�นของบรั้ษััที่ฯ
10. ไม่เป็นกรัรัมก�รัที่่�ได้รัับมอบหม�ยจ�กคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ ให้ตัดส้ำนใจในก�รัดำ�เน้นก้จก�รัของบร้ัษััที่ฯ  

บร้ัษัทัี่ใหญ่ บร้ัษัทัี่ย่อย บร้ัษัทัี่ร่ัวม บร้ัษัทัี่ย่อยลำ�ดบัเด่ยวกนั ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ หรืัอผู้ม่อำ�น�จควบคุมของบร้ัษัทัี่ฯ 
ยกเว้นก�รัตัดสำ้นใจในรัูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

11. ไม่เป็นกรัรัมก�รัของบรั้ษััที่ใหญ่ บรั้ษััที่ย่อย หรัือบรั้ษััที่ย่อยลำ�ดับเด่ยวกัน เฉพ�ะที่่�เป็นบรั้ษััที่จดที่ะเบ่ยน 
12. กรัรัมก�รัตรัวจสำอบต้องสำ�ม�รัถอทุี่ศ้เวล�อย่�งเพ่ยงพอในก�รัดำ�เน้นง�นของคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ และควรัได้

รัับก�รัอบรัมเสำร้ัมสำร้ั�งคว�มรู้ัอย่�งต่อเนื�องในเรืั�องที่่�เก่�ยวข้องกบัก�รัดำ�เน้นง�นของคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ 
เพื�อให้ที่นัต่อก�รัเปล่�ยนแปลงที่่�อ�จเกด้ข้่นและเพื�อเพ้�มปรัะส้ำที่ธัภ้�พและปรัะส้ำที่ธัผ้ลของคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ
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วาระการดำารงต่ำาแหุ้น�งของกรรมการต่รวจสอบ
กรัรัมก�รัตรัวจสำอบม่ว�รัะอยู่ในตำ�แหน่งครั�วละ 3 ปีพร้ัอมกับว�รัะก�รัเป็นกรัรัมก�รัอส้ำรัะของบร้ัษัทัี่ฯ กรัรัมก�รัตรัวจสำอบ

ซึ่่�งพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�รัะอ�จจะได้รัับก�รัแต่งตั้งใหม่อ่กก็ได้
นอกจ�กพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�รัะแล้วกรัรัมก�รัตรัวจสำอบอ�จพ้นจ�กตำ�แหน่งเมื�อ
1. ต�ย
2. ล�ออก
3. พ้นจ�กตำ�แหน่งกรัรัมก�รัหรัือกรัรัมก�รัอ้สำรัะของบรั้ษััที่ฯ
4. คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ม่มต้ให้ออกหรัือถูกถอดถอน
5. ข�ดคุณสำมบต้ัหรืัอม่ลกัษัณะต้องห้�มต�มข้อกำ�หนดของสำำ�นักง�นคณะกรัรัมก�รักำ�กับหลกัที่รััพย์และตล�ดหลักที่รััพย์

และพรัะรั�ชบัญญัต้บรั้ษััที่มห�ชนจำ�กัด 
ในกรัณ่ที่่�ตำ�แหน่งกรัรัมก�รัตรัวจสำอบว่�งลงเพรั�ะเหตอืุ�นนอกจ�กถ่งครั�วออกต�มว�รัะ ให้คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่แต่งต้ัง

บุคคลที่่�ม่คุณสำมบัต้ครับถ้วนเป็นกรัรัมก�รัตรัวจสำอบแที่น 
ในกรัณ่ที่่�กรัรัมก�รัตรัวจสำอบปรัะสำงคจ์ะล�ออกกอ่นครับว�รัะก�รัดำ�รังตำ�แหนง่กรัรัมก�รัตรัวจสำอบใหแ้จง้บร้ัษัทัี่ฯ พร้ัอม

รัะบุเหตุผลเพื�อที่่�คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่จะได้พ้จ�รัณ�แต่งตั้งกรัรัมก�รัอื�นที่่�ม่คุณสำมบัต้ครับถ้วนที่ดแที่นบุคคลที่่�ล�ออก 

หุ้น้าที�และความรับผิดชำอบของคณะกรรมการต่รวจสอบ
คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบม่หน้�ที่่�ต�มที่่�ได้รัับมอบหม�ยจ�กคณะกรัรัมก�รัของบรั้ษััที่ฯ ดังต่อไปน่้
(1) สำอบที่�นให้บรั้ษััที่ฯ ม่ก�รัรั�ยง�นที่�งก�รัเง้นอย่�งถูกต้องและเพ่ยงพอ
(2) สำอบที่�นให้บรั้ษััที่ฯ ม่รัะบบก�รัควบคุมภ�ยใน และรัะบบก�รัตรัวจสำอบภ�ยในที่่�เหม�ะสำมและม่ปรัะสำ้ที่ธั้ผล และ

พ้จ�รัณ�คว�มเป็นอ้สำรัะของสำำ�นักตรัวจสำอบตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รัพ้จ�รัณ�แต่งต้ัง โยกย้�ย เล้กจ้�ง
หัวหน้�หน่วยง�นสำำ�นักตรัวจสำอบ 

(3) สำอบที่�นให้บร้ัษัทัี่ฯ ปฏิบ้ต้ัต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักที่รััพย์และตล�ดหลกัที่รััพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัที่รััพย์ และ
กฎหม�ยที่่�เก่�ยวข้องกับธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ 

(4) พ้จ�รัณ�คัดเลือก เสำนอแต่งตั้งผู้สำอบบัญช่ของบรั้ษััที่ฯ ตลอดจนก�รัพ้จ�รัณ�ถอดถอนและเสำนอค่�ตอบแที่นของ
ผู้สำอบบัญช่ ในก�รัพ้จ�รัณ�ให้คำ�น่งถ่งคว�มเป็นอ้สำรัะ คว�มน่�เชื�อถือ คว�มเพ่ยงพอของที่รััพย�กรัตลอดจน
ปรัะสำบก�รัณ์ของบคุล�กรัที่่�ได้รัับมอบหม�ยให้ที่ำ�ก�รัตรัวจสำอบบัญช่ของบร้ัษัทัี่ฯ รัวมที่ัง้เข้�ร่ัวมปรัะชุมกบัผู้สำอบบญัช่
โดยไม่ม่ฝ่่�ยจัดก�รัเข้�รั่วมปรัะชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครัั้ง

(5) พ้จ�รัณ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกันหรัือรั�ยก�รัที่่�อ�จม่คว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและ 
ข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย ที่ัง้น้่ เพื�อให้มั�นใจว่�รั�ยก�รัดังกล่�วสำมเหตสุำมผลและเป็นปรัะโยชน์
สำูงสำุดต่อบรั้ษััที่ฯ 

(6) จัดที่ำ�รั�ยง�นของคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบโดยเปิดเผยไว้ในรั�ยง�นปรัะจำ�ปีของบรั้ษััที่ฯ ซึ่่�งรั�ยง�นดังกล่�วต้อง
ลงน�มโดยปรัะธั�นคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบและต้องปรัะกอบด้วยข้อมูลที่่�ครับถ้วนต�มข้อกำ�หนดของคณะกรัรัมก�รั
กำ�กับตล�ดทีุ่น และตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ยดังต่อไปน่้
(ก) คว�มเห็นเก่�ยวกับคว�มถูกต้อง ครับถ้วน เป็นที่่�เชื�อถือได้ของรั�ยง�นที่�งก�รัเง้นของบรั้ษััที่ฯ 
(ข) คว�มเห็นเก่�ยวกับคว�มเพ่ยงพอของรัะบบควบคุมภ�ยในของบรั้ษััที่ฯ 
(ค) คว�มเห็นเก่�ยวกับก�รัปฏิ้บัต้ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักที่รััพย์และตล�ดหลักที่รััพย์
(ง) ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักที่รััพย์ หรัือกฎหม�ยที่่�เก่�ยวข้องกับธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ 
(จ) คว�มเห็นเก่�ยวกับคว�มเหม�ะสำมของผู้สำอบบัญช่
(ฉ) คว�มเห็นเก่�ยวกับรั�ยก�รัที่่�อ�จม่คว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์
(ช) จำ�นวนก�รัปรัะชุมคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ และก�รัเข้�รั่วมปรัะชุมของกรัรัมก�รัตรัวจสำอบแต่ละคน
(ซึ่) คว�มเห็นหรัือข้อสำังเกตโดยรัวมที่่�คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบได้รัับจ�กก�รัปฏิ้บัต้หน้�ที่่�ต�มกฎบัตรั 
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(ฌ) รั�ยก�รัอื�นที่่�เหน็ว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุี่นที่ั�วไปควรัที่รั�บภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่่�และคว�มรัับผ้ดชอบที่่�ได้รัับมอบหม�ย
จ�กคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่

(7) สำอบที่�นก�รัปฏ้ิบต้ัต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รัคอร์ัรััปชัน ตลอดจนแนวปฏ้ิบต้ัฯ ที่่�เก่�ยวข้องกบัก�รัที่จุร้ัตและคอร์ัรััปชนั
(8) สำอบที่�นปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พและปรัะสำ้ที่ธั้ผลของกรัะบวนก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง เช่น คว�มเสำ่�ยงด้�นกลยุที่ธั์ คว�มเสำ่�ยง

ด้�นก�รัปฏ้ิบต้ัง�น คว�มเสำ่�ยงด้�นก�รัเงน้ คว�มเสำ่�ยงด้�นก�รัปฏิบ้ต้ัต�มกฎรัะเบย่บข้อบงัคับ คว�มเสำ่�ยง ด้�นสำงัคม  
สำ้�งแวดล้อม และเศรัษัฐก้จ คว�มเสำ่�ยงด้�นภ�ษั่อ�กรั รัวมถ่งคว�มเสำ่�ยงด้�นก�รัทีุ่จรั้ต

(9) ปฏ้ิบัต้ก�รัอื�นใดต�มที่่�คณะกรัรัมก�รัของบร้ัษััที่ฯ มอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ 
รั�ยง�นก�รัดำ�เน้นง�นของคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบให้คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ที่รั�บอย่�งน้อยไตรัม�สำละ 1 (หน่�ง) คร้ััง

ในก�รัปฏิ้บัต้หน้�ที่่�คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบม่คว�มรัับผ้ดชอบต่อคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่โดยตรังและคณะกรัรัมก�รัของ 
บรั้ษััที่ฯ ยังคงม่คว�มรัับผ้ดชอบในก�รัดำ�เน้นง�นของบรั้ษััที่ฯ ต่อบุคคลภ�ยนอก

ในกรัณ่ที่่�ม่ก�รัเปล่�ยนแปลงหน้�ที่่�ของคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบให้บร้ัษัทัี่ฯ แจ้งมต้ก�รัเปล่�ยนแปลงหน้�ที่่�และจัดที่ำ�รั�ยชื�อ
และขอบเขตก�รัดำ�เน้นง�นของคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบที่่�ม่ก�รัเปล่�ยนแปลงต�มแบบที่่�ตล�ดหลกัที่รััพยแ์ห่งปรัะเที่ศไที่ยกำ�หนด
และนำ�สำ่งต่อตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ยภ�ยใน 3 (สำ�ม) วันที่ำ�ก�รันับแต่วันที่่�ม่ก�รัเปล่�ยนแปลงดังกล่�ว โดยว้ธั่ก�รัต�ม
ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ยว่�ด้วยก�รัรั�ยง�นโดยผ่�นสำื�ออ้เล็กที่รัอน้กสำ์

นอกจ�กน้่ คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบยังม่ก�รัปรัะชุมอย่�งสำมำ��เสำมอทีุ่กเดือน และม่ก�รัรั�ยง�นผลก�รัตรัวจสำอบและ 
สำอบที่�นรั�ยก�รัต่�งๆ ให้คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ที่รั�บเป็นรั�ยไตรัม�สำ รัวมที่ั้งม่ก�รัปรัะชุมร่ัวมกับผู้สำอบบัญช่ภ�ยนอกและ 
ฝ่่�ยบัญช่เพื�อสำอบที่�นงบก�รัเง้น

2. คณีะกรรมการกำากับดู้แลความยั�งยืนและบรรษัทภัิบาล 
คณะกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลคว�มยั�งยืนและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ลได้รัับก�รัแต่งต้ังจ�กที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ ปรัะกอบด้วย

กรัรัมก�รับร้ัษััที่อย่�งน้อย 3 คน โดยเป็นกรัรัมก�รัอ้สำรัะไม่น้อยกว่�ก่�งหน่�งของจำ�นวนกรัรัมก�รัที่ั้งหมด และม่ 
น�ยสำพุจน์ ช้ตเกษัรัพงศ์ เลข�นุก�รับร้ัษัทัี่ ที่ำ�หน้�ที่่�เป็นเลข�นุก�รัคณะกรัรัมก�รักำ�กบัดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ล
โดยตำ�แหน่ง 

คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล ม่รั�ยน�มดังต่อไปน่้

1. ศ. (พ้เศษั) ปรัะสำพสำุข บุญเดช* ปรัะธั�นกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล

2. พล.ต.อ. พัชรัว�ที่ วงษั์สำุวรัรัณ* กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล

3. น�ยผดุง เตชะศรั้นที่รั์* กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล

4. น�ยอำ�รัุง สำรัรัพสำ้ที่ธั้์วงศ์ กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล

* เป็นกรัรัมก�รัอ้สำรัะ

คณะกรัรัมก�รักำ�กบัดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ลได้แต่งต้ังคณะอนุกรัรัมก�รับรัรัษัทัี่ภ้บ�ลและคณะอนุกรัรัมก�รั
พัฒน�คว�มยั�งยืนซึ่่�งปรัะกอบด้วยผู้บรั้ห�รัสำ�ยง�นต่�งๆ ที่่�เก่�ยวข้อง เป็นกลไกสำำ�คัญในก�รัดำ�เน้นง�นและรั�ยง�นให้
คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลพ้จ�รัณ�ในทีุ่กไตรัม�สำ นอกจ�กน้่ บร้ัษััที่ฯ ยังได้แต่งต้ัง 
ผู้เช่�ยวช�ญภ�ยนอกเป็นที่่�ปร่ักษั�แก่คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลเพื�อให้ข้อสำังเกตและ 
ขอ้เสำนอแนะในก�รัพัฒน�และปรัับปรุังกรัะบวนก�รักำ�กบัดแูลกจ้ก�รัเพื�อยกรัะดับใหเ้ป็นม�ตรัฐ�นสำ�กล ได้แก ่นโยบ�ย
ก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั นโยบ�ยคว�มยั�งยืน คว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์ นโยบ�ยเรืั�องก�รัคุ้มครัองข้อมูลส่ำวนบุคคล 
จร้ัยธัรัรัมธัุรัก้จและข้อพ่งปฏิ้บัต้ในก�รัที่ำ�ง�น นโยบ�ยก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยง นโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลด้�นเที่คโนโลย่
สำ�รัสำนเที่ศ นโยบ�ยก�รัซึ่ื้อข�ยหลักที่รััพย์โดยใช้ข้อมูลภ�ยใน ก�รัเปิดเผยสำ�รัสำนเที่ศต�มข้อกำ�หนดของ
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ตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ยและสำำ�นักง�นคณะกรัรัมก�รักำ�กับหลักที่รััพย์และตล�ดหลักที่รััพย์ และรั�ยง�นต่อ
คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล

วาระการดำารงต่ำาแหุ้น�งของกรรมการกำากับด้แลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล
กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลม่ว�รัะก�รัดำ�รังตำ�แหน่งต�มรัอบรัะยะเวล�ก�รัเป็นกรัรัมก�รับร้ัษััที่ 

โดยกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลคว�มยั�งยืนและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ลซึ่่�งพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�รัะอ�จจะได้รัับก�รัแต่งต้ังใหม่อก่ได้ต�มคว�มจำ�เป็น
และเหม�ะสำม 

นอกจ�กพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�รัะแล้วกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลจะพ้นจ�กตำ�แหน่งเมื�อ
ก. ต�ย
ข. ล�ออก
ค. พ้นจ�กตำ�แหน่งกรัรัมก�รัหรัือกรัรัมก�รัอ้สำรัะของบรั้ษััที่ฯ 
ง. คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ม่มต้ให้ออกหรัือถูกถอดถอน
ในกรัณ่ที่่�กรัรัมก�รักำ�กบัดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ลปรัะสำงคจ์ะล�ออกก่อนครับว�รัะก�รัดำ�รังตำ�แหนง่กรัรัมก�รั

กำ�กบัดแูลคว�มยั�งยืนและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ล ให้แจ้งบร้ัษัทัี่ฯ พร้ัอมรัะบเุหตุผลเพื�อที่่�คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่จะได้พ้จ�รัณ�แต่งต้ังกรัรัมก�รัอื�น
ที่่�ม่คุณสำมบัต้ครับถ้วนที่ดแที่นกรัรัมก�รัที่่�ล�ออก

ในกรัณ่ที่่�ตำ�แหน่งกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลคว�มยั�งยืนและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ลว่�งลงเพรั�ะเหตุอื�นนอกจ�กถ่งครั�วออกต�มว�รัะ
ให้คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่แต่งต้ังบุคคลที่่�ม่คุณสำมบัต้ครับถ้วนเป็นกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลแที่นภ�ยใน  
3 เดือนนับตั้งแต่วันที่่�ตำ�แหน่งว่�งลง 

หุ้น้าที�และความรับผิดชำอบของกรรมการกำากับด้แลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล	
1. จดัที่ำ�นโยบ�ยก�รักำ�กบัดแูลกจ้ก�รั จร้ัยธัรัรัมธุัรัก้จ และข้อพ่งปฏิบ้ต้ัในก�รัที่ำ�ง�น นโยบ�ยต่อต้�นก�รัคอร์ัรััปชัน 

นโยบ�ยคว�มยั�งยนืใหส้ำอดคลอ้งกบักฎหม�ยและรัะเบย่บขอ้บงัคบัของหนว่ยง�นภ�ครััฐและขององคก์รัที่่�ที่ำ�หน้�ที่่�
กำ�กับดูแลบรั้ษััที่ฯ เช่น ตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย (ตลที่.) และสำำ�นักง�นคณะกรัรัมก�รักำ�กับหลักที่รััพย์
และตล�ดหลักที่รััพย์ (ก.ล.ต.) พรั้อมนำ�เสำนอคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่เพื�อพ้จ�รัณ�และอนุมัต้

2. กำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏ้ิบต้ัด้�นก�รัส่ำงเสำร้ัมนวัตกรัรัม ก�รัปรัะกอบธุัรักจ้อย่�งม่คว�มรัับผ้ดชอบต่อสำงัคมและ
สำ้�งแวดล้อมและก�รัว�งแผนพัฒน�อย่�งยั�งยืน 

3. เสำนอแนวปฏ้ิบัต้ด้�นก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั แนวปฏิ้บัต้ต่�งๆที่่�เก่�ยวข้องกับก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จร้ัตและก�รัจัดก�รั
คว�มยั�งยืนต่อคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ พรั้อมที่ั้งให้คำ�ปรั่กษั� ตลอดจนข้อเสำนอแนะต่อคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ในเรัื�อง
เก่�ยวกับก�รักำ�กบัดแูลกจ้ก�รัและแนวปฏ้ิบต้ัต่�งๆ ที่่�เก่�ยวข้องกบัก�รัต่อต้�นก�รัทุี่จร้ัตและก�รัจัดก�รัคว�มยั�งยืน

4. กำ�กบัดูแลก�รัปฏ้ิบต้ัง�นของผู้บร้ัห�รัให้เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รักำ�กับดแูลกจ้ก�รั นโยบ�ยต่อต้�นก�รัคอร์ัรััปชนั 
นโยบ�ยคว�มยั�งยืน รัวมที่ั้งสำอบที่�นและปรัะเม้นผลก�รัปฏิ้บัต้ต�มนโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัและนโยบ�ย
คว�มยั�งยืนรั่วมกับกรัรัมก�รัและฝ่่�ยจัดก�รั และให้ข้อเสำนอแนะเก่�ยวกับก�รัดำ�เน้นก�รัให้เป็นไปต�มนโยบ�ย 
ดังกล่�ว 

5. ที่บที่วนนโยบ�ยก�รักำ�กบัดูแลกจ้ก�รั จร้ัยธัรัรัมธัรุักจ้ และข้อพ่งปฏ้ิบต้ัในก�รัที่ำ�ง�น นโยบ�ยต่อต้�นก�รัคอร์ัรััปชัน 
นโยบ�ยคว�มยั�งยืนและแนวปฏ้ิบัต้ที่่�เก่�ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่�งต่อเนื�องอย่�งน้อยปีละ 1 คร้ััง โดยอ้�งอ้งกับ 
ข้อตกลงโลกแห่งสำหปรัะช�ช�ต้ (UN Global Compact-UNGC) แนวปฏิ้บัต้สำ�กล กฎหม�ย และรัะเบ่ยบข้อบังคับ
ของหน่วยง�นภ�ครััฐและองค์กรัที่่�ที่ำ�หน้�ที่่�กำ�กบัดูแลบร้ัษัทัี่ฯ เช่น ตล�ดหลกัที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ยและสำำ�นกัง�น 
คณะกรัรัมก�รักำ�กบัหลกัที่รััพยแ์ละตล�ดหลกัที่รััพย ์พรัอ้มที่ัง้นำ�เสำนอคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่เพื�อพ้จ�รัณ�และอนุมต้ั
ก�รัปรัับปรัุง



150 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

6. รั�ยง�นผลก�รัปฏ้ิบัต้ง�น ผลก�รัปรัะเม้นก�รัปฏ้ิบัต้ต�มนโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลบร้ัษััที่ฯ นโยบ�ยต่อต้�นก�รั
คอรั์รััปชัน และนโยบ�ยคว�มยั�งยืน และปรัะเด็นที่่�สำำ�คัญเก่�ยวกับก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จร้ัต 
คว�มรัับผ้ดชอบต่อสัำงคมและส้ำ�งแวดล้อม และก�รัจัดก�รัคว�มยั�งยืนต่อคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่อย่�งน้อยปีละ 2 คร้ััง 

7. กำ�กับดูแลและต้ดต�มคว�มคืบหน้�ผลก�รัปฏิ้บัต้ง�นของคณะอนุกรัรัมก�รัต่�งๆ ที่่�คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแล 
คว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลกำ�หนดข่้น รัวมที่ั้งให้ข้อเสำนอแนะและก�รัสำนับสำนุนที่่�จำ�เป็น

8. ปรัะสำ�นง�นกับคณะกรัรัมก�รัชุดย่อยและคณะที่ำ�ง�นต่�งๆ ในก�รัพ้จ�รัณ�เรืั�องที่่�เก่�ยวข้องกับก�รักำ�กับดูแล
กจ้ก�รั ก�รัตอ่ต�้นก�รัที่จุร้ัต คว�มรัับผ้ดชอบตอ่สำงัคมและส้ำ�งแวดลอ้ม และก�รัจดัก�รัคว�มยั�งยนืและใหค้ำ�แนะนำ�
ต�มคว�มจำ�เป็น 

9. ส่ำงเสำร้ัมให้บร้ัษััที่ฯ ม่ก�รัสืำ�อสำ�รัให้กรัรัมก�รั ผู้บร้ัห�รั พนักง�นทีุ่กรัะดับและผู้ที่่�เก่�ยวข้องตรัะหนักและเข้�ใจถ่ง
นโยบ�ยและแนวปฏิ้บัต้ด้�นกำ�กับดูแลก้จก�รั จรั้ยธัรัรัมธัุรัก้จและข้อพ่งปฏิ้บัต้ในก�รัที่ำ�ง�น นโยบ�ยต่อต้�นก�รั
คอรั์รััปชัน นโยบ�ยคว�มยั�งยืนและแนวปฏิ้บัต้ที่่�เก่�ยวข้องอย่�งเพ่ยงพอและต่อเนื�อง

10. ปฏิ้บัต้ต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รัคอรั์รััปชัน ตลอดจนแนวปฏิ้บัต้ที่่�เก่�ยวข้องกับก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จรั้ต
11. ให้คว�มเห็นชอบรั�ยง�นก�รัพัฒน�อย่�งยั�งยืน เพื�อเสำนอต่อคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่อนุมต้ั ก่อนก�รัเปิดเผยต่อสำ�ธั�รัณชน
12. ปฏิ้บัต้ก�รัอื�นใดต�มที่่�คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่เห็นสำมควรัและมอบหม�ยให้ดำ�เน้นก�รั

3. คณีะกรรมการกำาหนด้ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัได้รัับก�รัแต่งต้ังจ�กที่่�ปรัะชมุคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ ปรัะกอบด้วย

กรัรัมก�รับร้ัษััที่อย่�งน้อย 3 คน โดยเป็นกรัรัมก�รัอ้สำรัะอย่�งน้อยก่�งหน่�งของจำ�นวนกรัรัมก�รัที่ั้งหมด และโดยม่ 
น�งสำ�วล�วัณย์ เต่ยงหงษั�กุล รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ สำ�ยง�นที่รััพย�กรับุคคล ที่ำ�หน้�ที่่�เป็นเลข�นุก�รั 
คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัโดยตำ�แหน่ง

คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั ม่รั�ยน�มดังต่อไปน่้

1. พล.ต.อ. พัชรัว�ที่ วงษั์สำุวรัรัณ* ปรัะธั�นกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั

2. น�ยผดุง เตชะศรั้นที่รั์* กรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั

3. น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์ กรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั

* เป็นกรัรัมก�รัอ้สำรัะ

คุณสมบัต่ิของคณะกรรมการกำาหุ้นดค�าต่อบแทนและสรรหุ้ากรรมการ
1. เป็นกรัรัมก�รับรั้ษััที่
2. ม่คว�มรู้ัคว�มสำ�ม�รัถ เข้�ใจถ่งลักษัณะธัุรัก้จและบที่บ�ที่หน้�ที่่�และคว�มรัับผ้ดชอบของคณะกรัรัมก�รั  

คณะกรัรัมก�รัชุดย่อย รัวมถ่งม่คว�มรัู้เรัื�องก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัเป็นอย่�งด่
3. ม่ว้สัำยที่ัศน์กว้�งไกล ต้ดต�มก�รัเปล่�ยนแปลงเรืั�องที่่�เก่�ยวกับก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั 

ในรัะดับสำ�กลอย่�งต่อเนื�อง เพื�อนำ�ม�ปรัับปรังุนโยบ�ยด้�นก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ 
4. ม่คว�มเข�้ใจแนวที่�งก�รัพัฒน�ศักยภ�พและที่กัษัะของกรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รัแตล่ะที่�่นใหม่้คว�มเหม�ะสำม 

เพื�อก่อให้เก้ดก�รัที่ำ�ง�นที่่�ม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พม�กย้�งข่้น
5. สำ�ม�รัถปฏ้ิบัต้หน้�ที่่�และแสำดงคว�มค้ดเห็น รัวมที่ั้งรั�ยง�นผลก�รัปฏิ้บัต้ง�นต�มหน้�ที่่�ที่่�ได้รัับมอบหม�ย

ได้โดยอ้สำรัะและสำ�ม�รัถอุที่้ศเวล�ในก�รัปฏิ้บัต้หน้�ที่่�ได้อย่�งเพ่ยงพอ
6. ม่คว�มเป็นอส้ำรัะและเป็นกล�งในก�รัสำรัรัห�และคดัเลอืกบคุคลผู้ที่่�สำมควรัไดรั้ับก�รัเสำนอชื�อให้ดำ�รังตำ�แหนง่

กรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ที่ดแที่นกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ที่่�ครับว�รัะ หรัอืกรัณ่อื�นๆ รัวมที่ัง้จัดเตร่ัยมขอ้มูลของบคุคลดงักล่�ว
อย่�งเพ่ยงพอเพื�อให้คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่พ้จ�รัณ�
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วาระการดำารงต่ำาแหุ้น�งของกรรมการกำาหุ้นดค�าต่อบแทนและสรรหุ้ากรรมการ
กรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัม่ว�รัะก�รัดำ�รังตำ�แหน่งต�มรัอบรัะยะเวล�ก�รัเป็นกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ 

โดยกรัรัมก�รักำ�หนดค�่ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัซึ่่�งพ้นจ�กตำ�แหนง่ต�มว�รัะ อ�จจะได้รัับแต่งต้ังใหด้ำ�รังตำ�แหนง่
ต่อไปอ่กได้ต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสำม

นอกจ�กก�รัพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�รัะดังกล่�วข้�งต้น กรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัจะพ้น
จ�กตำ�แหน่งเมื�อ

1. ล�ออก
2. ข�ดคุณสำมบัต้ก�รัเป็นกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัต�มกฎบัตรัของกรัรัมก�รักำ�หนด

ค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั
3. คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ม่มต้ให้พ้นจ�กตำ�แหน่ง
กรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัคนใดจะล�ออกจ�กตำ�แหน่งให้ที่ำ�เป็นหนังสืำอยื�นต่อปรัะธั�น

กรัรัมก�รับรั้ษััที่ ที่ั้งน่้ ก�รัล�ออกนั้นจะม่ผลนับแต่วันที่่�หนังสำือล�ออกไปถ่งปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ษััที่
ในกรัณ่ที่่�ตำ�แหน่งกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัว่�งลง เพรั�ะเหตุอื�นนอกจ�กถ่งครั�วออก

ต�มว�รัะ ให้คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่แต่งตั้งบุคคลที่่�ม่คุณสำมบัต้ครับถ้วนข่้นเป็นกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�
กรัรัมก�รัแที่นภ�ยใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่่�ตำ�แหน่งว่�งลง เพื�อให้กรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั 
ม่จำ�นวนครับต�มที่่�กำ�หนด 

หุ้น้าที�ความรับผิดชำอบของคณะกรรมการกำาหุ้นดค�าต่อบแทนและสรรหุ้ากรรมการ
1. พ้จ�รัณ�หลกัเกณฑ์์ในก�รัจ่�ยและรัปูแบบค่�ตอบแที่นของกรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รัรัะดบัสำงูเพื�อเสำนอคว�มเหน็ 

ต่อคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ที่ั้งรัูปแบบที่่�เป็นตัวเง้นและไม่ใช่ตัวเง้น โดยเปร่ัยบเที่่ยบอ้�งอ้งกับบร้ัษััที่ช้ันนำ� 
ในอตุสำ�หกรัรัมปรัะเภที่เด่ยวกนั ผลก�รัปฏ้ิบต้ัง�นที่่�ผ่�นม� ปรัะสำบก�รัณ์ ภ�รัะหน้�ที่่� ขอบเขตของบที่บ�ที่และ
คว�มรัับผ้ดชอบก�รัขย�ยตัวที่�งธัรุักจ้ ฐ�นะก�รัเงน้ ผลปรัะกอบก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ และสำอดคลอ้งกบักลยทุี่ธัแ์ละ
เป้�หม�ยรัะยะย�วของบรั้ษััที่ฯ เพื�อเป็นก�รัสำรั้�งแรังจูงใจในก�รับรั้ห�รัง�นและเป็นก�รัรัักษั�กรัรัมก�รัและ 
ผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำงที่่�ม่คุณภ�พไว้ได้ โดยคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่เป็นผู้อนุมัต้ค่�ตอบแที่นของผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำง 
ส่ำวนค่�ตอบแที่นของกรัรัมก�รั คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่จะนำ�เสำนอต่อที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมต้ัเป็นปรัะจำ�ที่กุปี

2. ปรัะเม้นค่�ตอบแที่นของผู้บร้ัห�รัรัะดบัสำงูให้สำอดคล้องกบัผลก�รัปฏ้ิบต้ัง�นโดยใช้เป้�หม�ยและหลักเกณฑ์์ปรัะเม้น
ที่่�เชื�อมโยงกับแผนกลยุที่ธั์และแผนง�นที่ั้งรัะยะสำั้นและรัะยะย�ว

3. พ้จ�รัณ�หลกัเกณฑ์์และกรัะบวนก�รัในก�รัสำรัรัห�บคุคลที่่�ม่คณุสำมบต้ัเหม�ะสำมเพื�อดำ�รังตำ�แหน่งกรัรัมก�รั  
ให้สำอดคล้องกบักลยทุี่ธ์ัในก�รัดำ�เน้นธุัรัก้จของบร้ัษัทัี่ฯ โดยจดัที่ำ� Board skill matrix เพื�อปรัะกอบก�รัสำรัรัห�  
รัวมที่ัง้คัดเลือกบคุคลต�มกรัะบวนก�รัสำรัรัห�ที่่�ได้กำ�หนดไว้ เช่น พ้จ�รัณ�จ�กรั�ยชื�อและปรัะวัต้ของผู้ที่่�ถูกเสำนอชื�อ 
เป็นกรัรัมก�รัจ�กคณะกรัรัมก�รัชุดเด้ม ก�รัเปิดโอก�สำให้ผู้ถือหุ้นเสำนอชื�อกรัรัมก�รัเข้�ดำ�รังตำ�แหน่งหรืัอ
พ้จ�รัณ�ก�รัใช้บร้ัษัทัี่ที่่�ปร่ักษั�ภ�ยนอกหรืัอพ้จ�รัณ�บุคคลจ�กที่ำ�เน่ยบกรัรัมก�รัอ�ช่พ เป็นต้น โดยพ้จ�รัณ�
จ�กคุณสำมบัต้ที่่�ม่คว�มเหม�ะสำมและหล�กหล�ยที่ั้งในด้�นคุณวุฒ้ ว้ช�ช่พ ที่ักษัะ อ�ยุ ปรัะสำบก�รัณ์ เพศ  
เช้ือช�ต้ ศ�สำน� ถ้�นกำ�เน้ด คว�มเช่�ยวช�ญและคว�มสำ�ม�รัถเฉพ�ะด้�นที่่�จำ�เป็นต้องม่ในคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่
ตลอดจนก�รัม่ส่ำวนร่ัวมในก�รัสำร้ั�งคุณปรัะโยชน์ให้แก่บร้ัษัทัี่ฯ และเสำนอคว�มเห็นต่อคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่

4. จดัให้ม่โครังก�รัสำำ�หรัับพัฒน�ง�นของกรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำงและแผนสืำบที่อดง�นของผู้บร้ัห�รัรัะดับสำงู 
(Succession Plan) และที่บที่วนโครังก�รัและแผนดังกล่�วเป็นปรัะจำ�ทีุ่กปี

5. กำ�กับดูแลก�รัปฐมน้เที่ศกรัรัมก�รัใหม่เพื�อให้เข้�ใจถ่งบที่บ�ที่หน้�ที่่�และคว�มรัับผ้ดชอบ พรั้อมที่ั้งให้ม่ก�รั
เสำนอข้อมูลเก่�ยวกับนโยบ�ยและลักษัณะก�รัที่ำ�ธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ รัวมที่ั้งสำภ�พแวดล้อมที่่�ต้องคำ�น่งถ่ง
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6. จัดให้ม่แผนก�รัอบรัมและพัฒน�คว�มรู้ั คว�มเช่�ยวช�ญกรัรัมก�รัปัจจุบันอันเหม�ะสำมต่อก�รัเปล่�ยนแปลง
ของสำภ�วก�รัณ์ภ�ยนอกและก�รัพัฒน�บรั้ษััที่ฯ อย่�งยั�งยืนอย่�งต่อเนื�อง ที่ั้งในด้�นก�รัปรัะกอบธัุรัก้จและ
ด้�นก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั

7. เสำนอแนะว้ธั่ก�รัปรัะเม้นผลก�รัปฏิ้บัต้ง�นของคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ คณะกรัรัมก�รัชุดย่อยชุดต่�งๆ โดย
พ้จ�รัณ�ที่บที่วนเป็นปรัะจำ�ทีุ่กปี โดยอ�จพ้จ�รัณ�ใช้บร้ัก�รัที่่�ปร่ักษั�ภ�ยนอก รัวมที่ั้งต้ดต�มและสำรุัปผล 
ก�รัปรัะเม้นให้คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ที่รั�บเพื�อนำ�ไปปรัับปรุังปรัะส้ำที่ธัภ้�พในก�รัปฏิบ้ต้ัง�นและเสำร้ัมสำร้ั�งคว�มรู้ั  
คว�มสำ�ม�รัถของกรัรัมก�รับรั้ษััที่

8. ปฏิ้บัต้หน้�ที่่�อื�นๆ ต�มที่่�คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่เห็นสำมควรัและมอบหม�ยให้ดำ�เน้นก�รั
ในก�รัปฏิ้บัต้ง�นต�มขอบเขตหน้�ที่่� คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัม่อำ�น�จเรั่ยกสำั�งก�รั

ให้ฝ่่�ยจัดก�รัหรัือพนักง�นที่่�เก่�ยวข้องม�ให้คว�มเห็น รั่วมปรัะชุมหรัือสำ่งเอกสำ�รัที่่�เห็นว่�เก่�ยวข้องจำ�เป็น นอกจ�กน้่ 
ในก�รัปฏ้ิบัต้หน้�ที่่�ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่่�ของกฎบัตรั คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัอ�จ 
ขอคำ�ปรั่กษั�จ�กที่่�ปรั่กษั�อ้สำรัะภ�ยนอกหรัือผู้เช่�ยวช�ญในว้ช�ช่พอื�นๆ ห�กเห็นว่�ม่คว�มจำ�เป็นและเหม�ะสำม

4. คณีะกรรมการบริหาร
คณะกรัรัมก�รับร้ัห�รัปรัะกอบด้วยบคุคลซึ่่�งดำ�รังตำ�แหน่งกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่อย่�งน้อย 3 คน และ/หรืัอผู้บร้ัห�รัของ 

บร้ัษััที่ฯ ต�มที่่�ปรัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัห�รัพ้จ�รัณ�เห็นสำมควรั ในก�รัปรัะชุมแต่ละคร้ัังคณะกรัรัมก�รับร้ัห�รัอ�จเช้ญ
บุคคลอื�น เช่น ตัวแที่นผู้บรั้ห�รั และ/หรัือที่่�ปรั่กษั�จ�กภ�ยนอกเข้�รั่วมปรัะชุมต�มคว�มจำ�เป็น

คณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัของบรั้ษััที่ฯ ม่รั�ยน�มดังต่อไปน่้

1. น�ยก่อศักด้์ ไชยรััศม่ศักด้์ ปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั

2. น�ยพ้ที่ย� เจ่ยรัว้สำ้ฐกุล รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั

3. น�ยปิยะวัฒน์ ฐ้ตะสำัที่ธั�วรักุล รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั

4. น�ยอำ�รัุง สำรัรัพสำ้ที่ธั้์วงศ์ กรัรัมก�รับรั้ห�รั

5. น�ยธั�น้นที่รั์ บูรัณม�น้ต กรัรัมก�รับรั้ห�รั

6. น�ยว้เศษั ว้ศ้ษัฏิ์ว้ญญูู กรัรัมก�รับรั้ห�รั 

7. น�ยที่ว่ศักด้์ แก้วรััตนปัที่ม� กรัรัมก�รับรั้ห�รั

8. น�ยว้เช่ยรั จ่งว้โรัจน์ กรัรัมก�รับรั้ห�รั

9. น�งสำ�วล�วัณย์ เต่ยงหงษั�กุล กรัรัมก�รับรั้ห�รั

ขอบเขต่อำานาจหุ้น้าที�ของคณะกรรมการบริหุ้าร
1. พ้จ�รัณ�กลั�นกรัองเป้�หม�ย แผนกลยุที่ธ์ัในก�รัดำ�เน้นธุัรัก้จ รัวมถง่งบปรัะม�ณ และโครังก�รัลงทุี่นของบร้ัษัทัี่ฯ 

และในกรัณ่ที่่�สำถ�นก�รัณ์เปล่�ยนแปลงไป คณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัจะม่ก�รัพ้จ�รัณ�ที่บที่วนก�รัใช้งบปรัะม�ณ 
และโครังก�รัลงทีุ่นที่่�ได้รัับอนุมัต้แล้วให้เหม�ะสำมกับสำถ�นก�รัณ์นั้นๆ

2. ต้ดต�มผลก�รัดำ�เน้นง�นและคว�มก้�วหน้�ของโครังก�รัลงทีุ่น และรั�ยง�นผลรัวมที่ั้งปัญห�หรืัออุปสำรัรัค 
ที่่�เก้ดข่้นและแนวที่�งในก�รัปรัับปรัุงแก้ไข

3. ต้ดต�มผลก�รัจัดก�รัและบรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงของบรั้ษััที่ฯ
4. ต้ดต�มผลก�รัพัฒน�บคุล�กรั ก�รัแต่งต้ังโยกย้�ยผู้บร้ัห�รัต�มแผนง�นด้�นกำ�ลงัคนและก�รักำ�หนดหลกัเกณฑ์์

ก�รัจ่�ยผลตอบแที่น และหลักเกณฑ์์ก�รัปรัะเม้นผลง�นของผู้บรั้ห�รัรัะดับสำูง
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5. พ้จ�รัณ�ที่�งเลือกในก�รัรัะดมที่นุ เมื�อม่คว�มจำ�เป็นต้องจดัห�แหล่งเงน้ทุี่นสำำ�หรัับใช้ในโครังก�รัลงที่นุต่�งๆ 
6. ต้ดต�มผลก�รัใช้เง้นทีุ่น ก�รับรั้ห�รัเง้นทีุ่น และฐ�นะก�รัเง้นของบรั้ษััที่ฯ
7. เรัื�องอื�นๆ ต�มที่่�ปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รัพ้จ�รัณ�เห็นสำมควรัและมอบหม�ยให้ดำ�เน้นก�รั

การแต่�งต่ั�งและถือดถือนคณะกรรมการบริหุ้าร
คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่เป็นผู้แต่งต้ังและถอดถอนกรัรัมก�รับร้ัห�รั ต�มข้อเสำนอของปรัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัห�รัด้วย

คะแนนเสำ่ยงสำ่วนใหญ่ของที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่

7.3.2 การประเมีินผึ้ลการปฏ์ิบัติงานตนเองของค์ณะกรรมีการชุดิ์ย่อย
ในปี 2563 บร้ัษัทัี่ฯ จดัให้ม่ก�รัปรัะเม้นตนเองของคณะกรัรัมก�รัชุดยอ่ย ไดแ้ก ่คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ คณะกรัรัมก�รั

กำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั และคณะกรัรัมก�รับร้ัห�รั  
เพื�อช่วยให้กรัรัมก�รัชดุย่อยของบร้ัษัทัี่ฯ ได้ม่ก�รัพ้จ�รัณ�ที่บที่วนผลง�น ปัญห� และอุปสำรัรัคต่�งๆ ในช่วงปีที่่�ผ่�นม� เพื�อช่วยให้ 
ก�รัที่ำ�ง�นของคณะกรัรัมก�รัชุดย่อยม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พม�กข่้น

แบบปรัะเม้นตนเองของคณะกรัรัมก�รัชุดย่อยรั�ยคณะ ปรัะกอบด้วย
• โครังสำรั้�งและคุณสำมบัต้ของคณะกรัรัมก�รัชุดย่อยม่คว�มเหม�ะสำม ที่ำ�ให้ก�รัที่ำ�ง�นของคณะกรัรัมก�รัชุดย่อย 

ม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ ได้แก่ จำ�นวนกรัรัมก�รัชุดย่อยม่คว�มเหม�ะสำม ม่คว�มรู้ั ปรัะสำบก�รัณ์ และเหม�ะสำมกับก�รัปฏิบ้ต้ั
หน้�ที่่� กรัรัมก�รัอส้ำรัะในคณะกรัรัมก�รัชุดย่อยม่จำ�นวนที่่�เหม�ะสำม กรัะบวนก�รัสำรัรัห�บคุคลที่่�ม่คุณสำมบต้ัเหม�ะสำม
ม�เป็นกรัรัมก�รัชุดย่อยม่คว�มโปรั่งใสำ ยุต้ธัรัรัม ไม่อยู่ภ�ยใต้อ้ที่ธั้พลของบุคคลใดบุคคลหน่�ง เป็นต้น

• ก�รัปรัะชุมคณะกรัรัมก�รัชุดย่อยได้ดำ�เน้นก�รัเพื�อให้คณะกรัรัมก�รัชุดย่อยปฏ้ิบัต้หน้�ที่่�ในก�รัปรัะชุมได้อย่�ง 
ม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ ไดแ้ก ่ได้รัับที่รั�บกำ�หนดก�รัปรัะชมุคณะกรัรัมก�รัในแตล่ะปีลว่งหน้� จำ�นวนคร้ัังของก�รัปรัะชมุ
ม่คว�มเหม�ะสำม ก�รัปรัะชุมแต่ละว�รัะม่รัะยะเวล�เพ่ยงพอเหม�ะสำม ได้รัับเอกสำ�รัปรัะกอบก�รัปรัะชุมล่วงหน้� 
ม่เวล�ศ่กษั�ข้อมูล บรัรัย�ก�ศในก�รัปรัะชุมเอื้ออำ�นวยให้เก้ดก�รัแสำดงคว�มค้ดเห็นอย่�งสำร้ั�งสำรัรัค์ กรัรัมก�รั 
ผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยไม่ม่สำ่วนรั่วมในก�รัตัดสำ้นใจก�รัที่ำ�รั�ยก�รั เป็นต้น

• บที่บ�ที่หน้�ที่่�และคว�มรัับผ้ดชอบของคณะกรัรัมก�รัชุดย่อยต่�งๆ ได้ให้คว�มสำำ�คัญ ใช้เวล�ในก�รัพ้จ�รัณ� 
ที่บที่วน และปฏิ้บัต้ต�มอย่�งเพ่ยงพอ ได้แก่

คณะกรรมการต่รวจสอบ
• สำอบที่�นให้บร้ัษัทัี่ฯ ม่งบก�รัเงน้ที่่�ถกูตอ้งและน่�เชื�อถอื สำอบที่�นใหบ้ร้ัษัทัี่ฯ ดำ�เน้นก�รัต�มกฎหม�ยและกฎรัะเบย่บ

ให้ถูกต้อง สำอบที่�นให้ม่รัะบบตรัวจสำอบภ�ยในที่่�ด่ พ้จ�รัณ�รั�ยก�รัเก่�ยวโยงและรั�ยก�รัที่่�ม่คว�มขัดแย้ง 
ที่�งผลปรัะโยชน์ให้เป็นไปต�มกฎเกณฑ์์ ให้คว�มเห็นในก�รัแตง่ต้ัง ถอดถอนหวัหน้�ฝ่่�ยตรัวจสำอบภ�ยใน พ้จ�รัณ�
คัดเลือก เสำนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสำนอค่�ตอบแที่นผู้สำอบบัญช่ ดำ�เน้นก�รัให้ฝ่่�ยจัดก�รัจัดให้ม่กรัะบวนก�รั
ดำ�เน้นก�รัรัับเรัื�องรั้องเรั่ยนได้อย่�งเหม�ะสำม เป็นต้น

คณะกรรมการกำากับด้แลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล
• นำ�เสำนอแนวปฏ้ิบต้ัด�้นก�รักำ�กบัดแูลกจ้ก�รัที่่�ด่ตอ่คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ และใหค้ำ�แนะนำ�ตอ่คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่

ดูแลให้กรัรัมก�รับร้ัษััที่และฝ่่�ยจัดก�รัปฏ้ิบัต้ต�มหลักก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัที่่�ด่ ที่บที่วนแนวที่�งดังกล่�วและ 
เปร่ัยบเที่่ยบแนวที่�งของต่�งปรัะเที่ศเพื�อพัฒน�แนวที่�งให้ได้ม�ตรัฐ�นสำ�กล กำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏ้ิบัต้ 
ด้�นก�รักำ�กบัดแูลสำงัคม ชมุชน และส้ำ�งแวดล้อม รัวมที่ัง้ต้ดต�มให้ม่ก�รัดำ�เน้นก�รัอย่�งเหม�ะสำม ว�งกรัอบแนวที่�ง
และก�รัดำ�เน้นก�รัในก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จรั้ต เป็นต้น
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คณะกรรมการกำาหุ้นดค�าต่อบแทนและสรรหุ้ากรรมการ
• กำ�หนดคุณสำมบัต้กรัรัมก�รัที่่�ต้องก�รัสำรัรัห�สำอดคล้องกับกฎรัะเบ่ยบและลักษัณะธัุรัก้จ ดำ�เน้นก�รัพ้จ�รัณ�และ

สำรัุปรั�ยชื�อเพื�อนำ�เสำนอให้คณะกรัรัมก�รัพ้จ�รัณ�อย่�งเหม�ะสำม จัดให้ม่โครังก�รัสำำ�หรัับพัฒน�และสำืบที่อดง�น
ของกรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รั (Succession Plan) ว�งแผนก�รัอบรัมและพัฒน�กรัรัมก�รัอย่�งต่อเนื�อง พ้จ�รัณ�
แนวที่�งก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นของกรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รัรัะดับสำูงที่ั้งค่�ตอบแที่นที่่�เป็นตัวเง้นและไม่เป็นตัวเง้น 
กำ�หนดว้ธั่ก�รัและหลักเกณฑ์์ก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นที่่�เป็นธัรัรัม เช่น ก�รัเปร่ัยบเที่่ยบค่�ตอบแที่นของธัุรัก้จ 
ในอุตสำ�หกรัรัมเด่ยวกัน เป็นต้น

คณะกรรมการบริหุ้าร
• พ้จ�รัณ�กลั�นกรัองเป้�หม�ย แผนกลยุที่ธั์ในก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จ รัวมถ่งงบปรัะม�ณและโครังก�รัลงทีุ่นของบรั้ษััที่ฯ 

ต้ดต�มผลก�รัดำ�เน้นง�นและคว�มก้�วหน้�ของโครังก�รัลงทุี่น และรั�ยง�นผล รัวมที่ัง้ปัญห�หรืัออปุสำรัรัคที่่�เกด้ข้่น
และแนวที่�งในก�รัปรัับปรัุงแก้ไข ต้ดต�มผลก�รัจัดก�รัและบรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงของบรั้ษััที่ฯ ต้ดต�มผลก�รัพัฒน�
บุคล�กรั ก�รัแต่งต้ังโยกย้�ยผู้บร้ัห�รัต�มแผนง�นด้�นกำ�ลังคนและก�รักำ�หนดหลักเกณฑ์์ก�รัจ่�ยผลตอบแที่น 
และหลกัเกณฑ์์ก�รัปรัะเม้นผลง�นของผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำง พ้จ�รัณ�ที่�งเลอืกในก�รัรัะดมทุี่น เมื�อม่คว�มจำ�เป็นตอ้ง
จัดห�แหล่งเง้นทีุ่นสำำ�หรัับใช้ในโครังก�รัลงทีุ่นต่�งๆ ต้ดต�มผลก�รัใช้เง้นทีุ่น ก�รับรั้ห�รัเง้นทีุ่น และฐ�นะก�รัเง้น
ของบรั้ษััที่ฯ เป็นต้น

แบบปรัะเม้นตนเองของคณะกรัรัมก�รัชุดย่อยรั�ยคณะม่ช่องแสำดงคว�มเห็นแบ่งเป็น 5 รัะดับคือ 
0 = ไม่เห็นด้วยอย่�งย้�งหรัือไม่ม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรัื�องนั้น 
1 = ไม่เห็นด้วยหรัือม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรัื�องนั้นเล็กน้อย 
2 = เห็นด้วยหรัือม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรัื�องนั้นพอสำมควรั 
3 = เห็นด้วยค่อนข้�งม�กหรัือม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรัื�องนั้นด่ 
4 = เห็นด้วยอย่�งม�กหรัือม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรัื�องนั้นอย่�งด่เย่�ยม 

นอกจ�กน่้ ยังม่ช่องว่�งให้กรัรัมก�รัชุดย่อยได้แสำดงคว�มค้ดเห็นเพ้�มเต้ม

สำรัุปคะแนนผลก�รัปรัะเม้นตนเองของคณะกรัรัมก�รัชุดย่อยต่�งๆ แบบรั�ยคณะม่ดังน่้
คณะกรรมการต่รวจสอบ
อยู่ในเกณฑ์์เห็นด้วยอย่�งม�กหรัือม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรัื�องนั้นอย่�งด่เย่�ยม โดยได้คะแนนรัวมเฉล่�ยเที่่�กับรั้อยละ 100

คณะกรรมการกำากับด้แลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล
อยู่ในเกณฑ์์เห็นด้วยอย่�งม�กหรัือม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรืั�องน้ันอย่�งด่เย่�ยม โดยได้คะแนนรัวมเฉล่�ยเที่่�กับร้ัอยละ 98 
และอยู่ในเกณฑ์์เห็นด้วยค่อนข้�งม�กหรัือม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรัื�องนั้นด่โดยได้คะแนนรัวมเฉล่�ยเที่่�กับรั้อยละ 2 

คณะกรรมการกำาหุ้นดค�าต่อบแทนและสรรหุ้ากรรมการ
อยู่ในเกณฑ์์เห็นด้วยอย่�งม�กหรัือม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรัื�องนั้นอย่�งด่เย่�ยม โดยได้คะแนนรัวมเฉล่�ยเที่่�กับรั้อยละ 100 

คณะกรรมการบริหุ้าร
อยู่ในเกณฑ์์เห็นด้วยอย่�งม�กหรัือม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรืั�องน้ันอย่�งด่เย่�ยม โดยได้คะแนนรัวมเฉล่�ยเท่ี่�กับรั้อยละ 87 
และอยู่ในเกณฑ์์เห็นด้วยค่อนข้�งม�กหรัือม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรัื�องนั้นอย่�งด่ โดยได้คะแนนรัวมเฉล่�ยเที่่�กับรั้อยละ 13
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7.4 ข้อมีูลเกี�ยวกับผึู้้บริหาร
7.4.1 ผึู้้บริหารระดิ์ับสูง

ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 บรั้ษััที่ฯ ม่ผู้บรั้ห�รัรัะดับสำูงรัวมที่ั้งสำ้�น 16 คน ปรัะกอบด้วย
• คณะกรัรัมก�รับรั้ห�รั จำ�นวน 9 คน
• คณะเจ้�หน้�ที่่�บรั้ห�รั จำ�นวน 11 คน (ในจำ�นวนน่้เป็นคณะกรัรัมก�รับรั้ห�รั 4 คน)

ประธุานกรรมการบริหุ้าร
ปรัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัห�รัของบร้ัษัทัี่ฯ คอื น�ยกอ่ศักด์้ไชยรััศม่ศักด์้ ไดรั้ับก�รัแตง่ต้ังจ�กที่่�ปรัะชมุคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่

เมื�อวนัที่่� 7 ส้ำงห�คม 2556 โดยม่ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่่�ในก�รับร้ัห�รัง�นเก่�ยวกับง�นรัะดับนโยบ�ยแผนกลยุที่ธ์ัแผนก�รัดำ�เน้นง�น
งบปรัะม�ณและโครังก�รัลงทุี่นของบร้ัษัทัี่ฯ ดว้ยคว�มซึ่ื�อสำตัย์สำจุร้ัตและรัะมัดรัะวังรัักษั�ผลปรัะโยชน์ของบร้ัษัทัี่ฯ และต้องปฏิบ้ต้ั
หน้�ที่่�ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยวัตถุปรัะสำงค์ข้อบังคับของบร้ัษััที่ฯ และนโยบ�ยที่่�คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ได้กำ�หนดไว้ นอกจ�กน้่ 
เพื�อช่วยในก�รับร้ัห�รัง�นของบร้ัษััที่ฯ ให้เป็นไปอย่�งม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พและปรัะส้ำที่ธั้ผล ยังม่อำ�น�จในก�รัขอเสำนอแต่งต้ังและ
ถอดถอนบุคคลซึ่่�งดำ�รังตำ�แหน่งดังต่อไปน่้

1. เสำนอบุคคลซึ่่�งดำ�รังตำ�แหน่งกรัรัมก�รับรั้ห�รัให้คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่พ้จ�รัณ�และอนุมัต้
2. เสำนอบุคคลซึ่่�งดำ�รังตำ�แหน่งปรัะธั�นเจ้�หน้�ที่่�บรั้ห�รัให้คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่พ้จ�รัณ�และอนุมัต้
3. อนุมัต้แต่งต้ังบุคคลซึ่่�งดำ�รังตำ�แหน่งกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัและเจ้�หน้�ที่่�บร้ัห�รัต�มข้อเสำนอของปรัะธั�นเจ้�หน้�ที่่�

บรั้ห�รั
โดยเรืั�องสำำ�คญัที่่�ปรัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัห�รัต้องนำ�เสำนอต่อที่่�ปรัะชมุคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่เพื�อพ้จ�รัณ�ขอคว�มเห็นชอบ

และอนุมัต้ ม่ดังน่้
1. ก�รัข�ยหรัือโอนก้จก�รัของบรั้ษััที่ฯ ที่ั้งหมดหรัือบ�งสำ่วนที่่�สำำ�คัญให้แก่บุคคลอื�น
2. ก�รัซึ่ื้อหรัือรัับโอนก้จก�รัของบรั้ษััที่อื�น หรัือบรั้ษััที่เอกชนม�เป็นของบรั้ษััที่ฯ 
3. ก�รัที่ำ� แก้ไข หรัอืยกเล้กสำญัญ�เก่�ยวกบัก�รัใหเ้ช่�ก้จก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ ที่ัง้หมดหรืัอบ�งสำว่นที่่�สำำ�คัญ ก�รัมอบหม�ย

ให้บคุคลอื�นเข้�จัดก�รัธุัรักจ้ของบร้ัษัทัี่ฯ หรืัอก�รัรัวมกจ้ก�รักับบคุคลอื�นโดยม่วัตถุปรัะสำงค์จะแบ่งกำ�ไรัข�ดทุี่นกัน
4. ก�รัแก้ไขเพ้�มเต้มหนังสำือบรั้คณห์สำนธั้หรัือข้อบังคับของบรั้ษััที่ฯ 
5. ก�รัเพ้�มทีุ่น ก�รัลดทีุ่น ก�รัออกหุ้นกู้ ก�รัควบหรัือเล้กบรั้ษััที่
6. ก�รัอนุมัต้งบดุลและบัญช่กำ�ไรัข�ดทีุ่นปรัะจำ�ปี
7. ก�รัจัดสำรัรัเง้นกำ�ไรัและก�รัจ่�ยเง้นปันผล
8. ก�รัอนุมัต้ค่�ตอบแที่นกรัรัมก�รั
9. ก�รัแต่งตั้งผู้สำอบบัญช่และกำ�หนดค่�ตอบแที่น
10. ก�รักู้ยืมหรัือคำ้�ปรัะกันหรัือก�รัก่อภ�รัะหน้่ผูกพันต่อบร้ัษััที่ฯ กับสำถ�บันก�รัเง้นหรัือบร้ัษััที่อื�น เป็นจำ�นวนเง้น

ม�กกว่� 500 ล้�นบ�ที่ต่อครัั้ง
11. ก�รัให้กู้ยืมแก่บรั้ษััที่อื�นเป็นจำ�นวนเง้นม�กกว่� 500 ล้�นบ�ที่ต่อครัั้ง
12. ก�รัลงทีุ่น ก�รัรั่วมทีุ่น ก�รัเพ้�มทีุ่นในบรั้ษััที่ย่อย บรั้ษััที่รั่วม หรัือบรั้ษััที่อื�น เป็นจำ�นวนเง้นม�กกว่� 500 ล้�นบ�ที่

ต่อครัั้ง
13. ก�รัใช้จ่�ยลงทุี่นในโครังก�รัขน�ดใหญ่หรัือได้ม�ซึ่่�งที่รััพย์ส้ำนของบร้ัษััที่ฯ มูลค่�ต้นทีุ่นต่อโครังก�รัหรัือมูลค่�

ที่รััพย์สำ้นต่อครัั้งม�กกว่� 500 ล้�นบ�ที่
14. ก�รัข�ยหรัือจำ�หน่�ยที่รััพย์สำ้นถ�วรัของบรั้ษััที่ฯ รั�ค�ข�ยหรัือจำ�หน่�ยม�กกว่� 500 ล้�นบ�ที่ต่อครัั้ง
15. แผนก�รัดำ�เน้นง�นและงบปรัะม�ณปรัะจำ�ปีของบรั้ษััที่ฯ 

ปรัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัห�รัอ�จมอบอำ�น�จช่วงให้กรัรัมก�รับร้ัห�รั ปรัะธั�นเจ�้หน�้ที่่�บร้ัห�รั กรัรัมก�รัผู้จัดก�รั ผู้บร้ัห�รั
และ/หรัอืเจ�้หน้�ที่่�พนกัง�นของบร้ัษัทัี่ฯ ม่อำ�น�จอนมุต้ัใหด้ำ�เน้นก�รัในเรืั�องใดเรืั�องหน่�งหรัอืหล�ยเรืั�องต�มที่่�ปรัะธั�นกรัรัมก�รั
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บร้ัห�รัพ้จ�รัณ�เห็นสำมควรัภ�ยในขอบเขตอำ�น�จของตนได้และก�รัอนุมัต้รั�ยก�รัดังกล่�วข้�งต้นจะต้องไม่ม่ลักษัณะเป็นก�รั
อนมุต้ัรั�ยก�รัที่่�ที่ำ�ใหป้รัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัห�รัหรัอืผู้รัับมอบอำ�น�จจ�กปรัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัห�รัสำ�ม�รัถอนุมัต้รั�ยก�รัที่่�ตนหรัอื
บคุคลที่่�อ�จม่คว�มขัดแย้งม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยหรืัออ�จม่คว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์อื�นใดกับบร้ัษัทัี่ฯ หรืัอบร้ัษัทัี่ย่อย ยกเว้นเป็นก�รั
อนุมัต้รั�ยก�รัที่่�เป็นไปต�มนโยบ�ยและหลักเกณฑ์์ที่่�คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่พ้จ�รัณ�อนุมัต้ไว้

การแต่�งต่ั�งและถือดถือนประธุานกรรมการบริหุ้าร
คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่เป็นผู้แต่งต้ังและถอดถอนปรัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัห�รัด้วยคะแนนเส่ำยงส่ำวนใหญ่ของที่่�ปรัะชุม 

คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่

คณะเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร
ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 คณะเจ้�หน้�ที่่�บรั้ห�รัของบรั้ษััที่ฯ ปรัะกอบด้วย

1. น�ยธั�น้นที่รั์ บูรัณม�น้ต ปรัะธั�นเจ้�หน้�ที่่�บรั้ห�รั 

2. น�ยยุที่ธัศักด้์ ภูม้สำุรักุล1 กรัรัมก�รัผู้จัดก�รั (รั่วม) และรัับผ้ดชอบสำ�ยง�นก�รัตล�ด 
และบรั้ห�รัผล้ตภัณฑ์์ และสำ�ยง�นพัฒน�คว�มยั�งยืน

3. น�ยว้ชัย จันที่รั์จรั้ย�กุล1 กรัรัมก�รัผู้จัดก�รั (รั่วม) และรัับผ้ดชอบสำ�ยง�นปฏิ้บัต้ก�รั

4. น�ยที่ว่ศักด้์ แก้วรััตนปัที่ม� รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ สำ�ยง�นบัญช่และก�รัเง้น

5. น�ยว้เช่ยรั จ่งว้โรัจน์ รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ  
สำ�ยง�น Corporate Asset and Facilities Management – CAFM

6. น�งสำ�วล�วัณย์ เต่ยงหงษั�กุล รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ รัองสำ�ยง�นที่รััพย�กรับุคคล

7. น�ยอำ�พ� ยงพ้ศ�ลภพ รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ สำ�ยง�นกรัะจ�ยสำ้นค้�

8. น�ยเกรั่ยงชัย บุญโพธั้์อภ้ช�ต้ รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ รัองสำ�ยง�นบัญช่และก�รัเง้น

9. น�ยว้วัฒน์ พงษั์ฤที่ธั้์ศักด� รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั สำ�ยง�นสำ�รัสำนเที่ศ

10. น�งนภัสำสำรั ธันสำรั รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั สำ�ยง�นจัดซึ่ื้อ

11. น�ยรัณกฤต พจม�นพรัชัย รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั สำ�ยง�นกลยุที่ธั์องค์กรั

หมายเหตุ 1. น�ยยุที่ธัศักด้์ ภูม้สำุรักุล และน�ยว้ชัย จันที่รั์จรั้ย�กุล ได้รัับก�รัแต่งตั้งเป็นกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั (รั่วม)  

เมื�อวันที่่� 1 พฤศจ้ก�ยน 2563

คณีะกรรมการบริหารและคณีะเจ้าหน้าที�บริหารตามรายนามข้างต้นทั�งหมด้เป็นผู้บริหารตามนิยามที�ประกาศกำาหนด้
โด้ยคณีะกรรมการกำากับตลาด้ทุนภัายใต้ พี.ร.บ. หลักทรัพีย์และตลาด้หลักทรัพีย์ 

ประธุานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร
ปรัะธั�นเจ้�หน้�ที่่�บรั้ห�รัของบรั้ษััที่ฯ คือน�ยธั�น้นที่รั์ บูรัณม�น้ต ได้รัับก�รัแต่งตั้งจ�กที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่

เมื�อวันที่่� 7 สำ้งห�คม 2556 โดยม่ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่่�ในก�รับรั้ห�รัก้จก�รัเก่�ยวกับก�รัดำ�เน้นง�นต�มปกต้ธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ 
ให้บรัรัลุต�มวัตถุปรัะสำงค์และเป้�หม�ยต�มที่่�คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่และปรัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัห�รัได้กำ�หนดไว้ ภ�ยใต้ขอบเขต
อำ�น�จหน้�ที่่�ที่่�กำ�หนดโดยปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั

นอกจ�กน้่ เพื�อช่วยในก�รับร้ัห�รักจ้ก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ ให้บรัรัลุวัตถุปรัะสำงค์และเป้�หม�ยต�มที่่�กำ�หนด ให้ม่อำ�น�จในก�รั
เสำนอบุคคลซึ่่�งดำ�รังตำ�แหน่งกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัและเจ้�หน้�ที่่�บรั้ห�รัต่อปรัะธั�นคณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัเพื�อพ้จ�รัณ�และอนุมัต้
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การแต่�งต่ั�งและถือดถือนประธุานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้าร
คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่เป็นผู้แต่งต้ังและถอดถอนปรัะธั�นเจ้�หน้�ที่่�บร้ัห�รั ต�มข้อเสำนอของปรัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัห�รั  

ด้วยคะแนนเสำ่ยงสำ่วนใหญ่ของที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่

7.4.2 ค์่าตอบแท์นผึู้้บริหารระดิ์ับสูง
นโยบายและหุ้ลักเกณฑ์์การจ�ายค�าต่อบแทนของผ้้บริหุ้ารระดับส้ง
คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่กำ�หนดนโยบ�ยค�่ตอบแที่นของผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำงให้อยู่ในรัะดับที่่�เหม�ะสำมเป็นธัรัรัมและสำอดคล้อง

กบัภ�รัะหน้�ที่่�ที่่�ต้องปฏ้ิบต้ัเพื�อให้เป็นไปต�มคว�มค�ดหวงัของผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยกลุ่มต่�งๆ และเป็นไปต�มกฎหม�ยและรัะเบย่บ 
ที่่�เก่�ยวข้อง โดยคณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั ได้ว่�จ้�งผู้เช่�ยวช�ญอ้สำรัะจ�กภ�ยนอกม�เป็นที่่�ปรั่กษั�
ในก�รัห�ข้อมูลและให้คำ�แนะนำ�ในก�รักำ�หนดหลักเกณฑ์์และว้ธั่ก�รัจ่�ยค่�ตอบแที่นที่่�เหม�ะสำมให้กับผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำง 
เพื�อเสำนอคว�มเห็นต่อคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่เพื�ออนุมัต้ โดยพ้จ�รัณ�ปัจจัยต่�งๆ ปรัะกอบดังน่้

• ผลปรัะกอบก�รัของธัุรัก้จโดยพ้จ�รัณ�จ�กตัวช่้วัดที่�งธัุรัก้จด้�นต่�งๆ ที่่�ได้ม่ก�รักำ�หนดไว้ 
• เปรั่ยบเที่่ยบผลปรัะกอบก�รัของธัุรัก้จกับอุตสำ�หกรัรัมเด่ยวกัน
• คว�มสำ�ม�รัถในก�รัพัฒน�ธุัรักจ้และก�รัปรัับปรังุปรัะส้ำที่ธัภ้�พในก�รัดำ�เน้นง�นของแต่ละธุัรัก้จให้ด่ข้่นในแต่ละปี
• ก�รัเปรั่ยบเที่่ยบอ้�งอ้งอัตรั�จ่�ยค่�ตอบแที่นจ�กอุตสำ�หกรัรัมปรัะเภที่เด่ยวกัน
ต้ังแต่ปี 2561 คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ได้พ้จ�รัณ�อนุมัต้หลักเกณฑ์์และตัวช้่วัดในก�รัจ่�ยค่�ตอบแที่นผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำง

ในรัปูแบบของบำ�เหนจ็พ้เศษั เพื�อสำร้ั�งแรังจงูใจและผลกัดันให้ผู้บร้ัห�รัสำ�ม�รัถบรัรัลุเป้�หม�ยใหม่ที่่�เพ้�มเต้มจ�กแผนก�รัจ่�ยโบนัสำ
ปัจจุบัน โดยพ้จ�รัณ�จ�กก�รับรัรัลุเป้�หม�ย 3 ปรัะก�รัคือ คว�มพ่งพอใจของลูกค้� (Customer Satisfaction) ผลตอบแที่น 
ต่อส่ำวนของผู้ถือหุ้น (ROE) และคะแนน Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ซึ่่�งเป็นก�รัปรัะเม้นปรัะส้ำที่ธัผ้ลก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้
ต�มแนวที่�งก�รัพัฒน�อย่�งยั�งยืนของบรั้ษััที่ฯ

7.4.3 ค์่าตอบแท์นรวมีของกรรมีการบริหารและเจี้าหน้าท์ี�บริหาร (ผึู้้บริหารระดิ์ับสูง)
(1) ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน

ปี รายการ จีำานวน (ค์น) จีำานวน (ล้านบาท์)

2561 เง้นเดือน โบนัสำ และบำ�เหน็จพ้เศษั 17 409.496

2562 เง้นเดือน โบนัสำ และบำ�เหน็จพ้เศษั 17 561.393

2563 เง้นเดือน โบนัสำ และบำ�เหน็จพ้เศษั 16 403.098

ปี 2563 ค่�ตอบแที่นที่่�เป็นตัวเง้นสำะสำมของที่ั้งบรั้ษััที่ 24,114 ล้�นบ�ที่
ค่�ตอบแที่นของผู้บรั้ห�รัรัะดับสำูงค้ดเป็น % ของค่�ตอบแที่นที่ั้งบรั้ษััที่ 1.67%

(2) ค่าตอบแทนอื�น
1. เง้นกองทีุ่นสำำ�รัองเล่้ยงช่พ 

บร้ัษััที่ฯ ได้จัดให้ม่กองทุี่นสำำ�รัองเล้่ยงช่พโดยบร้ัษััที่ฯ ได้สำมที่บในอัตรั�ส่ำวนรั้อยละ 2 ของเง้นเดือน โดย 
ในปี 2563 บร้ัษััที่ฯ ได้จ่�ยเง้นสำมที่บกองทุี่นสำำ�รัองเล้่ยงช่พให้กับผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำงจำ�นวน 6.642 ล้�นบ�ที่  
ในขณะที่่�ปี 2562 และปี 2561 บรั้ษััที่ฯ จ่�ยสำมที่บจำ�นวน 6.035 ล้�นบ�ที่และ 4.839 ล้�นบ�ที่ ต�มลำ�ดับ
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2. โครังก�รัรั่วมลงทีุ่นรัะหว่�งน�ยจ้�งและลูกจ้�ง (EJIP)
บร้ัษัทัี่ฯ ได้จดัให้ม่โครังก�รัร่ัวมลงทุี่นรัะหว่�งน�ยจ้�งและลูกจ้�ง (EJIP) เพื�อเป็นแรังจงูใจในก�รัปฏ้ิบต้ัง�นและ

รั่วมที่ำ�ง�นกับบรั้ษััที่ฯ ในรัะยะย�ว โดยครัั้งน่้เป็นครัั้งที่่� 3 ม่รัะยะเวล�ของโครังก�รั 5 ปี สำ้�นสำุดวันที่่� 30 ม้ถุน�ยน 
2565 ผู้บรั้ห�รัท่ี่�สำ�ม�รัถเข้�รั่วมโครังก�รั EJIP ได้จะต้องม่อ�ยุง�นไม่น้อยกว่� 3 ปี โดยบรั้ษััที่ฯ จะหักเง้นเดือน 
ผู้บร้ัห�รัรัอ้ยละ 5 หรืัอรัอ้ยละ 7 แลว้แตจ่ะเลือก และบร้ัษัทัี่ฯ ไดจ้�่ยเงน้สำมที่บอก่ในอตัรั�ร้ัอยละ 80 ของยอดที่่�หกั 
จ�กเงน้เดือนผู้บร้ัห�รัเช่นกนั ในปี 2563 (มกรั�คม – พฤษัภ�คม) บร้ัษัทัี่ฯ ไดจ้�่ยเงน้สำมที่บใหก้บัผู้บร้ัห�รัรัะดบัสำงู 
ที่่�เข้�รั่วมโครังก�รัเป็นเง้นรัวม 4.286 ล้�นบ�ที่ในขณะที่่�ปี 2562 และปี 2561 บรั้ษััที่ฯ จ่�ยเง้นสำมที่บจำ�นวน 
12.205 ล้�นบ�ที่และ 11.604 ล้�นบ�ที่ ต�มลำ�ดับ 

หม�ยเหต ุบร้ัษัทัี่ฯ หยุดพักโครังก�รั EJIP ชั�วครั�วต้ังแต่วนัที่่� 1 ม้ถนุ�ยน 2563 เป็นต้นไป เพื�อบรัรัเที่�ภ�รัะ
ให้แก่พนักง�นในโครังก�รั EJIP อันเนื�องม�จ�กภัย COVID-19 จนกว่�สำถ�นก�รัณ์ของโรัคต้ดเชื้อ COVID-19 
จะคล่�คล�ยลง

7.5 ข้อมีูลเกี�ยวกับพินักงาน
จำ�นวนพนักง�นและค่�ตอบแที่นที่่�ให้กับพนักง�นเฉพ�ะบรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ธิ์ุรกิจีร้านค์้าสะดิ์วกซ่ื้อ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

พนักง�นฝ่่�ยปฏิ้บัต้ก�รัรั้�น (คน)* 50,313 48,960 43,394

พนักง�นในสำำ�นักง�นใหญ่ (คน)* 13,583 13,596 12,383

รวม (คน) 63,896 62,556 55,777

ค่�ตอบแที่นพนักง�น (ล้�นบ�ที่) 24,114 25,997 23,283

(ปรัะกอบด้วยเง้นเดือน โบนัสำ โครังก�รัรั่วมลงทีุ่นรัะหว่�งน�ยจ้�งและลูกจ้�ง 
– EJIP และเง้นสำมที่บกองทีุ่นสำำ�รัองเล่้ยงช่พและสำวัสำด้ก�รัอื�น)

* เฉพ�ะพนักง�นปรัะจำ�ของบรั้ษััที่ฯ

สำำ�หรัับบรั้ษััที่ย่อยของบรั้ษััที่ฯ ในปี 2563 (ไม่รัวมกลุ่มบรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั จำ�กัด (มห�ชน) ได้จ่�ยค่�ตอบแที่นให้แก่พนักง�น
ในลักษัณะเด่ยวกันกับบรั้ษััที่ฯ รัวม 5,807 ล้�นบ�ที่

จำ�นวนพนักง�นที่่�เข้�รั่วมกองทีุ่นสำำ�รัองเล่้ยงช่พ (Providend Fund – PVD)

บริษัท์ (เฉพิาะบริษัท์ในประเท์ศัไท์ย) มีี/ไมี่มีี PVD
จีำานวนพินักงานท์ี�
เข้าร่วมี PVD (ค์น)

ค์ิดิ์เป็นสัดิ์ส่วนต่อ
พินักงานท์ั้งหมีดิ์

1. บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ม่ 31,525 47%

2. บรั้ษััที่ ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด ม่ 1,686 59%

3. บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ รั่เที่ลล้งค์ จำ�กัด ม่ 732 43%

4. สำถ�บันก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์ ม่ 577 54%

5. บรั้ษััที่ โกซึ่อฟที่์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด ม่ 519 55%

6. บรั้ษััที่ ที่เวนต่้โฟรั์ ช้อปปิ้ง จำ�กัด ม่ 346 42%

7. บรั้ษััที่ เค�น์เตอรั์เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด ม่ 156 78%

8. บรั้ษััที่ ปัญญธั�รั� จำ�กัด ม่ 90 79%

9. บรั้ษััที่ ออลล์ เที่รันน้�ง จำ�กัด ม่ 58 78%
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บริษัท์ (เฉพิาะบริษัท์ในประเท์ศัไท์ย) มีี/ไมี่มีี PVD
จีำานวนพินักงานท์ี�
เข้าร่วมี PVD (ค์น)

ค์ิดิ์เป็นสัดิ์ส่วนต่อ
พินักงานท์ั้งหมีดิ์

10. บรั้ษััที่ เอ็ม เอ เอ็ม ฮ�รั์ที่ จำ�กัด ม่ 40 93%

11. บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว แมนเนจเม้นที่์ จำ�กัด ม่ 24 43%

12. ว้ที่ย�ลัยเที่คโนโลย่ปัญญ�ภ้วัฒน์ ม่ 17 77%

13. โรังเรั่ยนสำ�ธั้ตสำถ�บันก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์ ม่ 9 45%

14. บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว โลจ้สำต้กสำ์ จำ�กัด ม่ 7 33%

15. บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ฟู้ดแล็บ จำ�กัด ม่ 6 86%

16. บรั้ษััที่ ออลล์ เวลเนสำ จำ�กัด ม่ 4 22%

บรั้ษััที่ฯ ม่นโยบ�ยสำนับสำนุนให้คณะกรัรัมก�รักองทีุ่นสำำ�รัองเล่้ยงช่พของบรั้ษััที่ฯ คัดเลือกผู้จัดก�รักองทีุ่นที่่�รั่วมปฏิ้บัต้ต�มหลัก
ธัรัรัม�ภ้บ�ลก�รัลงที่นุที่่�บร้ัห�รัก�รัลงที่นุอย่�งรัับผ้ดชอบ โดยคำ�น่งถง่ปัจจยัส้ำ�งแวดล้อม สำงัคม และธัรัรัม�ภ้บ�ล (Environment, Social, 
and Governance – ESG) ม่ก�รัปฏิ้บัต้ต�มหลักธัรัรัม�ภ้บ�ลก�รัลงทีุ่นเป็นอย่�งด่ เนื�องจ�กเป็นแนวที่�งก�รัลงทีุ่นที่่�นำ�ไปสำู่ปรัะโยชน์
ที่่�ด่ที่่�สำุดของสำม�ช้กกองทีุ่นซึ่่�งก็คือพนักง�นของบรั้ษััที่ฯ ในรัะยะย�วได้

7.6 ข้อมีูลสำาค์ัญอื�นๆ 
7.6.1 ข้อมีูลของเลขานุการบริษัท์ หัวหน้างานตรวจีสอบภายใน ผึู้้ท์ี�ไดิ์้รับมีอบหมีายให้รับผึ้ิดิ์ชอบโดิ์ยตรง 
 ในการค์วบค์ุมีดิ์ูแลการท์ำาบัญชี และหัวหน้างานกำากับดิ์ูแลการปฏ์ิบัติงานของบริษัท์ฯ

เลขานุการบริษัท
น�ยสำพุจน์ ช้ตเกษัรัพงศ์ รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั สำ�ยง�นบญัช่และก�รัเงน้ ได้รัับก�รัแตง่ต้ังจ�กคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ 

ให้ดำ�รังตำ�แหน่งเป็นเลข�นุก�รับร้ัษััที่ ต้ังแต่วันที่่� 13 ส้ำงห�คม 2551 โดยรั�ยละเอ่ยดข้อมูลของผู้ดำ�รังตำ�แหน่ง 
เลข�นุก�รับรั้ษััที่ปรั�กฏิต�มเอกสำ�รัแนบ 1 

ในกรัณ่ที่่�เลข�นุก�รับร้ัษัทัี่พ้นจ�กตำ�แหน่งหรืัอไม่อ�จปฏิบ้ต้ัหน้�ที่่�ได้ ให้คณะกรัรัมก�รัแต่งต้ังเลข�นุก�รับร้ัษัทัี่คนใหม่
ภ�ยในเก้�ส้ำบวันนับแต่วันที่่�เลข�นุก�รับร้ัษััที่คนเด้มพ้นจ�กตำ�แหน่งหรืัอไม่อ�จปฏิ้บัต้หน้�ที่่� และให้คณะกรัรัมก�รั 
ม่อำ�น�จมอบหม�ยให้กรัรัมก�รัคนใดคนหน่�งปฏิ้บัต้หน้�ที่่�แที่นในช่วงเวล�ดังกล่�ว

หุ้ัวหุ้น้างานต่รวจสอบภายใน	
น�ยกฤษัด� เอ้ือปิยะช�ต้ รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัสำำ�นักตรัวจสำอบ ที่ำ�หน้�ที่่�เป็นเลข�นุก�รัคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ

และหัวหน้�ง�นตรัวจสำอบภ�ยใน โดยรั�ยละเอ่ยดข้อมูลของหัวหน้�ง�นตรัวจสำอบภ�ยในปรั�กฏิต�มเอกสำ�รัแนบ 3

ผ้้ที�ได้รับมอบหุ้มายใหุ้้รับผิดชำอบโดยต่รงในการควบคุมด้แลการทำาบัญชำี
น�งสำ�วอ�ภ�ภรัณ์ ว้ส้ำที่ธั้์กำ�ธัรั ผู้จัดก�รัที่ั�วไปสำำ�นัก Accounting Shared Services ซึ่่�งเป็นผู้ม่คุณสำมบัต้ต�ม 

หลักเกณฑ์์ที่่�กำ�หนดในปรัะก�ศกรัมพัฒน�ธัุรัก้จก�รัค้� ได้รัับก�รัแต่งต้ังเป็นผู้ควบคุมดูแลก�รัที่ำ�บัญช่ของบร้ัษััที่ฯ 
โดยม่หน�้ที่่�แจ้งรั�ยละเอย่ดที่่�เก่�ยวขอ้งกบัก�รัที่ำ�บญัช่ให้ถกูต้องครับถว้นต�มม�ตรัฐ�นก�รับัญช่และม�ตรัฐ�นรั�ยง�น
ที่�งก�รัเง้น และม่ก�รัพัฒน�คว�มรัู้ต่อเนื�องที่�งว้ช�ช่พต�มหลักเกณฑ์์ ว้ธั่ก�รั และรัะยะเวล�ที่่�กฎหม�ยกำ�หนด โดย
รั�ยละเอย่ดขอ้มูลของผู้ที่่�ไดรั้ับมอบหม�ยใหรั้ับผ้ดชอบโดยตรังในก�รัควบคุมดแูลก�รัที่ำ�บญัช่ ปรั�กฏิต�มเอกสำ�รัแนบ 1

หุ้ัวหุ้น้างานกำากับด้แลการปฏิิบัต่ิงานของบริษัท
น�ยอ�ที่ต้ย ์ปลดัจ�่ ผู้จดัก�รัหนว่ยง�นกำ�กบัดูแลก�รัปฏ้ิบต้ัง�นเป็นหวัหน�้ง�นกำ�กบัดูแลก�รัปฏ้ิบต้ัง�นของบร้ัษัทัี่ฯ  

เพื�อที่ำ�หน้�ที่่�เป็นศนูย์กล�งก�รักำ�กบัดแูลก�รัปฏิบ้ต้ัต�มกฎเกณฑ์์ของหน่วยง�นที่�งก�รัที่่�กำ�กับดแูลก�รัปรัะกอบธัรุักจ้
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ของบร้ัษััที่ฯ และบร้ัษััที่ในกลุ่ม โดยรั�ยละเอ่ยดข้อมูลของหัวหน้�ง�นกำ�กับดูแลก�รัปฏ้ิบัต้ง�นของบร้ัษััที่ฯ ปรั�กฏิ 
ต�มเอกสำ�รัแนบ 3

7.6.2 ข้อมีูลของหัวหน้างานนักลงท์ุนสัมีพิันธิ์์และข้อมีูลเพิ่�อการติดิ์ต่อ
น�งสำ�วจ้รั�พรัรัณ ที่องตัน ผู้จัดก�รัที่ั�วไปอ�วุโสำ สำำ�นักลงทีุ่นสำัมพันธั์ ที่ำ�หน้�ที่่�เป็นหัวหน้�ง�นลงทีุ่นสำัมพันธั์ (Investor 

Relations) ของบรั้ษััที่ฯ ซึ่่�งที่ำ�หน้�ที่่�เป็นศูนย์กล�งในก�รัเปิดเผยข้อมูลสำำ�คัญต่อนักลงทีุ่น จัดที่ำ� MD&A เผยแพรั่ให้กับนักลงทีุ่น
ไว้บนหน้�เว็บไซึ่ต์ของบร้ัษััที่ฯ ทีุ่กไตรัม�สำพรั้อมข้อมูลงบก�รัเง้นและผลก�รัดำ�เน้นง�นในรัูปแบบ Powerpoint Presentation  
ซึ่่�งแสำดงถ่งสำถ�นภ�พและผลปรัะกอบก�รัของบร้ัษััที่ฯ และยังม่ก�รัปรัะชุมแถลงข่�วแก่นักว้เครั�ะห์ นักลงทีุ่น สืำ�อมวลชน  
และผู้สำนใจที่ั�วไปเป็นรั�ยไตรัม�สำ 

ในปี 2563 บรั้ษััที่ฯ ได้จัดก้จกรัรัมเก่�ยวกับนักลงทีุ่น ดังน่้
• บรัรัย�ยสำรุัปผลก�รัดำ�เน้นง�นกับนกัว้เครั�ะห์ (Analysts Meeting) และเข้�ร่ัวมง�น SET Opportunity Day จำ�นวน  

8 คร้ััง โดยม่หน่วยง�นลงทีุ่นสำัมพันธั์และผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำงของบร้ัษััที่ฯ เป็นผู้ช้่แจงข้อมูลและผลปรัะกอบก�รั 
บรั้ษััที่ฯ พรั้อมที่ั้งตอบข้อซึ่ักถ�ม (Virtual Conference)

• จัดก้จกรัรัมโรัดโชว์ที่ั้งในปรัะเที่ศและต่�งปรัะเที่ศ จำ�นวน 15 คร้ััง เพื�อพบปะนักลงทีุ่นสำถ�บันอย่�งสำมำ��เสำมอ 
(Virtual Conference)

• ก�รัพบปะนักลงทุี่นและนักว้เครั�ะห์โดยผ�่นก�รันัดหม�ย (Virtual Conference) รัวม 79 คร้ัังและผ่�นที่�งโที่รัศพัที่์
รัวม 50 ครัั้ง

• จัดก้จกรัรัมที่�งก�รัตล�ดโดยให้นักว้เครั�ะห์ นักลงทุี่น เข้�เย่�ยมชมพ้ืนที่่�ดำ�เน้นง�นของบร้ัษััที่ฯ จำ�นวน 1 คร้ััง 
เช่น ที่่�ศูนย์กรัะจ�ยสำ้นค้�ล�ดกรัะบัง และรั้�นต้นแบบ 7-Eleven

• จัดง�นแถลงข่�วผลปรัะกอบก�รัของบรั้ษััที่ฯ และจดหม�ยข่�วของบรั้ษััที่ฯ จำ�นวน 4 ครัั้ง

นักลงทุี่นสำ�ม�รัถต้ดต่อนัดหม�ยเพื�อสำอบถ�มข้อมูลของบร้ัษััที่ฯ ผ่�นที่�งโที่รัศัพที่์ อ่เมล และก�รัปรัะชุมรั่วมกัน  
หรืัอศก่ษั�ขอ้มลูผ�่นที่�งเวบ็ไซึ่ต ์http://www.cpall.co.th/Investor-Relations หรัอืต้ดตอ่ขอขอ้มลูจ�กหนว่ยง�นลงที่นุสัำมพันธ์ั
ต�มที่่�อยู่ด้�นล่�งน่้

ที่�งโที่รัศัพที่์ : 0 2071 4369
ที่�งโที่รัสำ�รั : 0 2071 8617
ที่�งอ่เมล : investor@cpall.co.th
ที่�งจดหม�ย : หน่วยง�นลงทีุ่นสำัมพันธั์
  บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
  เลขที่่� 119 ชั้น 12 อ�ค�รัธั�รั�สำ�ที่รั ซึ่อยสำ�ที่รั 5 
  ถนนสำ�ที่รัใต้ แขวงทีุ่่งมห�เมฆ เขตสำ�ที่รั กรัุงเที่พมห�นครั 10120

7.6.3 ค์่าตอบแท์นผึู้้สอบบัญชี
1.	 ค�าต่อบแทนจากการสอบบัญชำี	(Audit	Fee)

ในปี 2563 บรั้ษััที่ฯ จ่�ยค่�ตอบแที่นก�รัสำอบบัญช่ ให้แก่ผู้สำอบบัญช่ของบรั้ษััที่ฯ ได้แก่ น�งมัญชุภ� สำ้งห์สำุขสำวัสำด้์
ผู้สำอบบัญช่รัับอนุญ�ตที่ะเบ่ยนเลขที่่� 6112 แห่งบรั้ษััที่ เคพ่เอ็มจ่ ภูม้ไชย สำอบบัญช่ จำ�กัด จำ�นวน 5,970,000 บ�ที่ 
นอกจ�กน่้ บรั้ษััที่ เคพ่เอ็มจ่ ภูม้ไชย สำอบบัญช่ จำ�กัด ยังเป็นผู้สำอบบัญช่ของบรั้ษััที่ย่อยของบรั้ษััที่ฯ (ไม่นับรัวมบรั้ษััที่ 
ในกลุ่มแม็คโครั) ในปรัะเที่ศไที่ยรัวม 21 แห่ง และบร้ัษัทัี่ย่อยในต่�งปรัะเที่ศอก่ 2 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment 
Limited และ Albuera International Limited รัวมค่�ตอบแที่นที่ั้งสำ้�น 6,372,000 บ�ที่ต่อปี

สำ่วนบร้ัษััที่ย่อยอื�นในต่�งปรัะเที่ศอ่ก 3 แห่ง ได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China)  
Investments Limited และ CPALL LAOS CO., LTD. จ่�ยให้กับเคพ่เอ็มจ่ต่�งปรัะเที่ศ
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2.	 ค�าบริการอื�น	(Non-audit	Service)
ในปี 2563 บรั้ษััที่ฯ และบรั้ษััที่ย่อยไม่ได้รัับบรั้ก�รัจ�กบรั้ษััที่ เคพ่เอ็มจ่ ภูม้ไชย สำอบบัญช่ จำ�กัด 

7.6.4 ข้อมีูลเกี�ยวกับโค์รงการสะสมีหุ้นสำาหรับพินักงาน  
 (Employee Joint Investment Program – EJIP) ค์รั้งท์ี� 3

บร้ัษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบร้ัษััที่ย่อย ม่นโยบ�ยให้พนักง�นได้ม่สำ่วนร่ัวมในคว�มเป็นเจ้�ของบร้ัษััที่  
เพื�อสำรั�้งแรังจงูใจให้พนักง�นม่คว�มจงรัักภักด่ตอ่องคก์รั และมุ่งมั�นที่่�จะที่ำ�ง�นเพื�อเต้บโตไปพรัอ้มกับองคก์รั จง่ได้ขย�ยโครังก�รั
สำะสำมหุ้นสำำ�หรัับพนักง�น Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นครัั้งที่่� 3 โดยม่หลักเกณฑ์์ ดังน่้

1.	 ลักษณะโครงการ
เป็นโครังก�รัสำำ�หรัับบร้ัษััที่จดที่ะเบ่ยนในตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย เพื�อสำนับสำนุนให้พนักง�นม่ก�รัลงทุี่น

แบบสำะสำมหุ้นของบรั้ษััที่ที่่�ตนที่ำ�ง�นอยู่เป็นรั�ยงวด (เช่น รั�ยเดือน หรัือรั�ยไตรัม�สำ) ต�มคว�มสำมัครัใจด้วยหลักก�รั
เฉล่�ยต้นทีุ่น (Dollar Cost Average)

2.	 ร้ปแบบโครงการ

พนักงานที่มีสิทธิและสมัครใจ

แบ�งเงินเดือนบางส�วนซ่ื�อหุุ้้น
ของบริษัทเป็นประจำาทุกงวด

บริษัท

สมทบเงินใหุ้้พนักงานเพิ�ม 
เพ่�อซ่ื�อหุุ้้นของบริษัทฯ	เป็นประจำาทุกงวดEJIP

บริษัทหุ้ลักทรัพย์ที�เป็นคนด้แลโครงการ	
ทำาการซ่ื�อหุุ้้นของบริษัทฯ	ในแต่�ละงวด
ต่ามสัญญาที�ได้ทำาไว้กับพนักงาน

บริษัทหุ้ลักทรัพย์จัดสรรจำานวนหุ้ลักทรัพย์ลงในบัญชำีของพนักงาน
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หลักที่รััพย์ที่่�ที่ำ�ก�รัซึ่ื้อ หุ้นสำ�มัญ CPALL ที่่�ที่ำ�ก�รัซึ่ื้อข�ยในตล�ดหลักที่รััพย์

คว�มถ่�ในก�รัลงทีุ่น เป็นรั�ยเดือนรัะบุวันที่่�แน่นอน 

จำ�นวนเง้นที่่�ลงทีุ่นต่อครัั้ง  
(ต่อพนักง�น 1 คน)

พนักง�น: รั้อยละ 5 หรัือ 7 ของเง้นเดือนพนักง�น (ต�มแต่พนักง�นจะเลือก)

บรั้ษััที่: สำมที่บเพ้�มรั้อยละ 80 ของเง้นที่่�พนักง�นสำะสำมแต่ละเดือน

รัะยะเวล�โครังก�รั 1 กรักฎ�คม 2560 – 30 ม้ถุน�ยน 2565 (รัวม 5 ปี)

ว้ธั่ก�รัชำ�รัะรั�ค�
ซึ่ื้อ – หักจ�กเง้นเดือนพนักง�นและเง้นสำมที่บของบรั้ษััที่

ข�ย – โอนเง้นเข้�บัญช่ธัน�ค�รัของพนักง�น

ก�รัสำั�งซึ่ื้อหลักที่รััพย์ สำั�งซึ่ื้อหลักที่รััพย์จ�กบรั้ษััที่หลักที่รััพย์คู่สำัญญ�เป็นไปโดยอัตโนมัต้ต�มสำัญญ�ที่่�พนักง�นที่ำ�ไว้กับ
บรั้ษััที่หลักที่รััพย์นั้นๆ

ก�รัสำ่งมอบหลักที่รััพย์ บรั้ษััที่หลักที่รััพย์จะเปิดบัญช่ซึ่ื้อข�ยหลักที่รััพย์ในชื�อของพนักง�นแต่ละบุคคล หลังจ�ก 
ก�รัซึ่ื้อหลักที่รััพย์เสำรั็จสำมบูรัณ์แล้ว หลักที่รััพย์จะถูกโอนเข้�บัญช่ของพนักง�นนั้นๆ

ผลปรัะโยชน์ในหลักที่รััพย์

เง้นปันผล (Dividend Gain) จะตกกับพนักง�นในฐ�นะเจ้�ของหลักที่รััพย์โดยตรัง

ผลปรัะโยชน์ในด้�นรั�ค� (Capital Gain) จะตกแก่พนกัง�นเมื�อพนกัง�นม่ส้ำที่ธัใ้นก�รัข�ยหลกัที่รััพย์

พนักง�นสำ�ม�รัถใช้สำ้ที่ธั้อื�นๆ ในหุ้นที่่�พนักง�นถือครัอง อ�ที่้ สำ้ที่ธั้ในก�รัจองหุ้นเพ้�มทีุ่น  
(Rights Issue) ใบสำำ�คัญแสำดงสำ้ที่ธั้ (Warrant) ก�รัเข้�ปรัะชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Meeting)

ก�รัข�ยหลักที่รััพย์ พนักง�นสำ�ม�รัถข�ยได้ต�มรัะยะเวล�ที่่�ที่ำ�สำัญญ�ไว้กับบรั้ษััที่

ภ�ษั่ที่่�เก่�ยวข้อง

พนักง�นต้องเสำ่ยภ�ษั่เง้นได้บุคคลธัรัรัมด�สำำ�หรัับจำ�นวนที่่�บรั้ษััที่สำมที่บให้

บรั้ษััที่สำ�ม�รัถหักลดหย่อนภ�ษั่เง้นได้น้ต้บุคคลจ�กจำ�นวนเง้นที่่�สำมที่บให้กับพนักง�นได ้
เพรั�ะถือเป็นก�รัจ่�ยค่�ตอบแที่นให้กับพนักง�น

* คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่มอบอำ�น�จให้คณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัพ้จ�รัณ�ต�มคว�มเหม�ะสำมในก�รัขอแก้ไข เปล่�ยนแปลง เพ้�มเต้ม  

หลักเกณฑ์์ของโครังก�รั รัวมที่ั้งขอยกเล้กโครังก�รัก่อนกำ�หนด

3.	 คุณสมบัต่ิของพนักงานที�เข้าร�วมโครงการ
เป็นพนักง�นของบร้ัษััที่ฯ และบร้ัษััที่ย่อยในปรัะเที่ศไที่ย ต้ังแต่รัะดับผู้ช่วยผู้จัดก�รัแผนกหรัือเที่่ยบเที่่�ข้่นไป  

(ไม่รัวมกรัรัมก�รับรั้ษััที่และที่่�ปรั่กษั�) ที่่�ม่อ�ยุก�รัที่ำ�ง�นนับจนถ่งวันเรั้�มจ่�ยเง้นสำะสำมไม่น้อยกว่� 3 ปี
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รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ 
ด้านการกำากับดูแลกิจการ
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8.1 สรุปผึ้ลการปฏ์ิบัติงานของค์ณะกรรมีการในรอบปีท์ี�ผึ้่านมีา
คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ม่บที่บ�ที่สำำ�คญัในก�รักำ�หนดนโยบ�ยของบร้ัษัทัี่ฯ โดยร่ัวมกบัคณะกรัรัมก�รับร้ัห�รัและคณะเจ้�หน้�ที่่�บร้ัห�รั

รัะดับสำูงในก�รักำ�หนดค่�น้ยม วัฒนธัรัรัมองค์กรั ว้สำัยที่ัศน์ พันธัก้จ จุดปรัะสำงค์ธัุรัก้จ นโยบ�ยก�รัเง้น ก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง กลยุที่ธั์ 
แผนก�รัดำ�เน้นง�น และงบปรัะม�ณของบร้ัษัทัี่ฯ เป็นปรัะจำ�ที่กุปี ตลอดจนกำ�กับดแูลเพื�อให้มั�นใจว่�ก�รัจัดที่ำ�กลยุที่ธ์ัและแผนง�นปรัะจำ�ปี
สำอดคล้องกบัวตัถุปรัะสำงคแ์ละเป้�หม�ยหลกัของบร้ัษัทัี่ฯ ซึ่่�งในก�รักำ�หนดกลยุที่ธัแ์ละแผนง�นปรัะจำ�ปี ได้ม่ก�รัว้เครั�ะห์สำภ�พแวดล้อม
คว�มที่้�ที่�ยและโอก�สำที่่�สำ่งผลกรัะที่บต่อก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จ ก�รัเพ้�มข่ดคว�มสำ�ม�รัถในก�รัแข่งขัน ก�รักำ�กับดูแลคว�มเพ่ยงพอของ
รัะบบก�รัควบคุมภ�ยใน เพื�อให้ออกม�เป็นวัตถุปรัะสำงค์เช้งกลยุที่ธั์และกลยุที่ธั์หลักที่่�องค์กรัให้คว�มสำำ�คัญในรัะยะเวล� 5 ปี 

การประชำุมคณะกรรมการ
1. บร้ัษัทัี่ฯ ม่ก�รัปรัะชุมคณะกรัรัมก�รัในว�รัะปกต้ไตรัม�สำละ 1 คร้ััง และกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ต้องเข้�ร่ัวมปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่

อย่�งสำมำ��เสำมอเพื�อรัับที่รั�บและร่ัวมตดัส้ำนใจในก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้ของบร้ัษัทัี่ฯ โดยม่ก�รัจัดปรัะชุมอย่�งน้อยปีละ 7 คร้ััง
2. บร้ัษัทัี่ฯ ส่ำงเสำร้ัมให้กรัรัมก�รัทุี่กคนของบร้ัษัทัี่ฯ ม่สัำดส่ำวนของก�รัเข้�ร่ัวมปรัะชุมคณะกรัรัมก�รัอย่�งน้อยร้ัอยละ 75 ของก�รั

ปรัะชุมที่ัง้ปี โดยกำ�หนดวันปรัะชุมคณะกรัรัมก�รัอย่�งเป็นที่�งก�รัล่วงหน้�เป็นเวล� 1 ปี เพื�อให้กรัรัมก�รัสำ�ม�รัถจัดสำรัรัเวล�
ในก�รัเข้�ปรัะชุมได้ อย่�งไรัก็ต�มอ�จม่ก�รัเร่ัยกปรัะชุมเพ้�มเต้มได้ห�กม่ว�รัะพ้เศษัต้องขอมต้อนุมัต้จ�กกรัรัมก�รัหรัือ
พ้จ�รัณ�เรัื�องที่่�ม่คว�มสำำ�คัญเรั่งด่วน

3. ในปี 2563 บร้ัษััที่ฯ ม่ก�รัปรัะชุมคณะกรัรัมก�รัจำ�นวน 10 คร้ััง ซึ่่�งเหม�ะสำมกับภ�รัะหน้�ที่่�และคว�มรัับผ้ดชอบของ 
คณะกรัรัมก�รัและก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้ของบร้ัษัทัี่ฯ ในปีที่่�ผ่�นม�ซึ่่�งกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ที่ัง้คณะเข้�ร่ัวมปรัะชมุร้ัอยละ 98% และม่ก�รั
ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รัที่่�ไม่เป็นกรัรัมก�รับรั้ห�รั 1 ครัั้ง ซึ่่�งกรัรัมก�รัเข้�รั่วมปรัะชุมครับทีุ่กคน 

4. บร้ัษััที่ฯ จัดสำ่งหนังสำือเช้ญปรัะชุมและเอกสำ�รัปรัะกอบก�รัปรัะชุมโดยม่รั�ยละเอ่ยดครับถ้วนในแต่ละว�รัะให้กรัรัมก�รั 
ล่วงหน้�อย่�งน้อย 7 วัน เพื�อให้กรัรัมก�รัได้ม่เวล�ศ่กษั�ข้อมูลอย่�งเพ่ยงพอ อันจะเป็นปรัะโยชน์ต่อก�รัพ้จ�รัณ�ตัดสำ้นใจ
นอกจ�กน่้ ในก�รัพ้จ�รัณ�เรัื�องหน่�งเรัื�องใดกรัรัมก�รัม่สำ้ที่ธั้ขอดูหรัือตรัวจเอกสำ�รัที่่�เก่�ยวข้อง ขอให้ฝ่่�ยบรั้ห�รัช่้แจงข้อมูล
รั�ยละเอ่ยดเพ้�มเต้ม

5. บรั้ษััที่ฯ ยังไม่ได้กำ�หนดนโยบ�ยเป็นล�ยลักษัณ์อักษัรัเก่�ยวกับจำ�นวนองค์ปรัะชุมขั้นตำ�� ณ ขณะที่่�คณะกรัรัมก�รัจะลงมต้
ในที่่�ปรัะชมุคณะกรัรัมก�รัว่�ต้องม่กรัรัมก�รัอยู่ไม่น้อยกว่� 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรัรัมก�รัที่ัง้หมด แต่ในที่�งปฏ้ิบต้ับร้ัษัทัี่ฯ 
ได้ดำ�เน้นก�รัเช่นน้่ม�เป็นเวล�หล�ยปีแล้ว โดยสำ�ม�รัถพ้จ�รัณ�ได้จ�กต�รั�งรั�ยชื�อคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่และก�รัเข้�ร่ัวมปรัะชุม
ของกรัรัมก�รัในปี 2563 

6. ในก�รัปรัะชมุแต่ละคร้ััง ที่่�ปรัะชมุได้ม่ก�รัซึ่กัถ�มฝ่่�ยจดัก�รัและม่ก�รัใช้ดลุยพ้น้จที่่�รัอบคอบ ม่ก�รัอภ้ปรั�ยแสำดงคว�มคด้เห็น
ได้อย่�งอส้ำรัะและโปร่ังใสำ โดยคำ�น่งถง่ผลปรัะโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ม่ส่ำวนเก่�ยวข้องอย่�งเป็นธัรัรัม และกรัรัมก�รัผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย
ในเรืั�องที่่�พ้จ�รัณ�โดยนยัสำำ�คญัตอ้งออกจ�กหอ้งปรัะชมุในรัะหว�่งก�รัพ้จ�รัณ�เรืั�องดงักล�่ว นอกจ�กน้่ ปรัะธั�นกรัรัมก�รั
ยังได้จัดสำรัรัเวล�ให้กับที่่�ปรัะชุมอย่�งเพ่ยงพอเพื�อให้กรัรัมก�รัได้ร่ัวมกันอภ้ปรั�ยปัญห�และแนวที่�งแก้ไข และยังได้ม่ 
ก�รัเช้ญผู้บร้ัห�รัที่่�เก่�ยวข้องเข้�ร่ัวมปรัะชุมในว�รัะที่่�นำ�เสำนอ เพื�อให้สำ�รัสำนเที่ศรั�ยละเอ่ยดเพ้�มเต้มห�กม่ปรัะเด็นซึ่ักถ�ม 
และเป็นโอก�สำที่่�ที่ำ�ให้รัู้จักผู้บรั้ห�รัรัะดับสำูงสำำ�หรัับใช้ปรัะกอบก�รัพ้จ�รัณ�แผนก�รัสำืบที่อดง�นอ่กด้วย

7. หลงัก�รัปรัะชมุคณะกรัรัมก�รั เลข�นกุ�รับร้ัษัทัี่เป็นผู้จดัที่ำ�รั�ยง�นก�รัปรัะชมุเป็นล�ยลกัษัณ์อกัษัรัที่่�ม่คว�มถกูต้อง ครับถ้วน 
ชัดเจน ที่ั้งผลก�รัปรัะชุมและคว�มเห็นกรัรัมก�รั และจัดเก็บรั�ยง�นก�รัปรัะชุมที่่�ผ่�นก�รัรัับรัองแล้วจ�กคณะกรัรัมก�รั 
ไว้ที่่�หน่วยง�นเลข�นุก�รับรั้ษััที่ เพื�อให้กรัรัมก�รัหรัือผู้เก่�ยวข้องที่่�ม่สำ้ที่ธั้สำ�ม�รัถเรั่ยกดูข้อมูลหรัือตรัวจสำอบได้ นอกจ�กน่้
ยังต้ดต่อปรัะสำ�นง�นกับหน่วยง�นภ�ยในบรั้ษััที่ฯ ให้ปฏิ้บัต้ต�มมต้คณะกรัรัมก�รัอย่�งเครั่งครััด

8. บร้ัษััที่ฯ ได้จัดห�ที่่�ปร่ักษั�หรัือผู้เช่�ยวช�ญภ�ยนอกม�ให้คว�มเห็นหรัือข้อมูลเพ้�มเต้มแก่คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ในบ�งกรัณ่ 
โดยบรั้ษััที่ฯ เป็นผู้รัับผ้ดชอบค่�ใช้จ่�ย

8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ 
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8.1.1 การสรรหา พิัฒนา และประเมีินผึ้ลการปฏ์ิบัติหน้าท์ี�ของค์ณะกรรมีการ
1.	 การสรรหุ้า

บร้ัษััที่ฯ ได้แต่งต้ังคณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัเพื�อที่ำ�หน้�ที่่�พ้จ�รัณ�หลักเกณฑ์์และ
ว้ธัก่�รัในก�รัสำรัรัห�บุคคลที่่�ม่คุณสำมบัต้ที่่�เหม�ะสำมม�ดำ�รังตำ�แหน่งกรัรัมก�รั ซึ่่�งจะม่ก�รัพ้จ�รัณ�ที่บที่วนเป็นปรัะจำ�ที่กุปี
เพื�อใหส้ำอดคลอ้งกบักลยทุี่ธัแ์ละแนวที่�งก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้ของบร้ัษัทัี่ฯ (รั�ยละเอย่ดของคณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่น
และสำรัรัห�กรัรัมก�รั ปรั�กฏิในหัวข้อ 7.3.1)

(1) กรรมการอิสระ
ในกรัณ่บุคคลที่่�จะเสำนอชื�อให้เป็นกรัรัมก�รัอส้ำรัะและ/หรัอืกรัรัมก�รัชุดย่อยต�่งๆ นอกจ�กจะต้องม่คณุสำมบัต้

ครับถ้วนตรังต�มข้อกำ�หนดของกรัรัมก�รัอ้สำรัะของปรัะก�ศคณะกรัรัมก�รักำ�กับตล�ดทีุ่นและกฎบัตรัของ 
คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่และ/หรืัอกฎบตัรัคณะกรัรัมก�รัชุดย่อยแล้ว คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ยังต้องพ้จ�รัณ�ว่�บุคคลที่่�จะ
เสำนอชื�อใหเ้ป็นกรัรัมก�รัอส้ำรัะและ/หรัอืกรัรัมก�รัชุดยอ่ยสำ�ม�รัถใหค้ว�มคด้เหน็ไดอ้ย่�งเป็นอส้ำรัะและเป็นไปต�ม
เกณฑ์์ที่่�เก่�ยวข้อง

บรั้ษััที่ฯ ม่กรัรัมก�รัอ้สำรัะจำ�นวน 5 คน ค้ดเป็นสำัดสำ่วน 1 ใน 3 ของกรัรัมก�รัที่ั้งคณะ ได้แก่ น�ยปรั่ด่ บุญยัง
 น�ยผดุง เตชะศรั้นที่รั์ พล.ต.อ. พัชรัว�ที่ วงษั์สำุวรัรัณ ศ.(พ้เศษั) ปรัะสำพสำุข บุญเดช และน�งนำ้�ผ่้ง วงศ์สำม้ที่ธั้์

• คุณีสมบัติของกรรมการอิสระ
คณุสำมบต้ัของกรัรัมก�รัอส้ำรัะของบร้ัษัทัี่ฯ นอกจ�กปรัะกอบด้วยคณุสำมบต้ัที่ั�วไปต�มพรัะรั�ชบัญญต้ับร้ัษัทัี่

มห�ชนจำ�กัด พรัะรั�ชบัญญัต้หลักที่รััพย์และตล�ดหลักที่รััพย์ และกฎหม�ยอื�นๆ ที่่�เก่�ยวข้องแล้ว ยังต้องม่
คุณสำมบัต้เฉพ�ะต�มปรัะก�ศคณะกรัรัมก�รักำ�กับตล�ดทีุ่นและกฎบัตรัของคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่อ่กด้วย

นอกจ�กน่้ บรั้ษััที่ฯ ยังได้กำ�หนดให้สำัดสำ่วนที่่�กรัรัมก�รัอ้สำรัะจะสำ�ม�รัถถือครัองหลักที่รััพย์ของบรั้ษััที่ฯ
ในข้อ 1 และข้อ 8 ม่คว�มเข้มงวดกว่�ข้อกำ�หนดขั้นตำ��ต�มปรัะก�ศของคณะกรัรัมก�รักำ�กับตล�ดทีุ่น โดย
กรัรัมก�รัอ้สำรัะของบรั้ษััที่ฯ จะม่คุณสำมบัต้เฉพ�ะ ดังน่้

1. ถือหุ้นไม่เก้น 0.5% ของจำ�นวนหุ้นที่่�ม่สำ้ที่ธั้ออกเสำ่ยงที่ั้งหมดของบรั้ษััที่ฯ บรั้ษััที่ใหญ่ บรั้ษััที่ย่อย 
บร้ัษััที่ร่ัวม ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ หรัือผู้ม่อำ�น�จควบคุมของบร้ัษััที่ฯ ที่ั้งน้่ ให้นับรัวมก�รัถือหุ้นของ 
ผู้ที่่�เก่�ยวข้องของกรัรัมก�รัอ้สำรัะรั�ยนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรัอืเคยเป็นกรัรัมก�รัที่่�ม่ส่ำวนรัว่มบร้ัห�รัง�น ลกูจ�้ง พนกัง�น ที่่�ปร่ักษั�ที่่�ได้เงน้เดอืนปรัะจำ�
หรัือผู้ม่อำ�น�จควบคุมของบร้ัษััที่ฯ บร้ัษััที่ใหญ่ บร้ัษััที่ย่อย บร้ัษััที่ร่ัวม บร้ัษััที่ย่อยลำ�ดับเด่ยวกัน  
ผู้ถอืหุ้นรั�ยใหญ ่หรัอืของผู้ม่อำ�น�จควบคมุของบร้ัษัทัี่ฯ เวน้แต่จะได้พ้นจ�กก�รัม่ลักษัณะดังกล่�ว
ม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี ที่ั้งน้่ ลักษัณะต้องห้�มดังกล่�วไม่รัวมถ่งกรัณ่ที่่�กรัรัมก�รัอ้สำรัะเคยเป็น
ข้�รั�ชก�รัหรืัอที่่�ปร่ักษั�ของส่ำวนรั�ชก�รัซึ่่�งเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ หรืัอผู้ม่อำ�น�จควบคุมของบร้ัษัทัี่ฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่่�ม่คว�มสัำมพันธั์ที่�งสำ�ยโลห้ต หรัือโดยก�รัจดที่ะเบ่ยนต�มกฎหม�ย ในลักษัณะที่่�
เป็น บ้ด�ม�รัด� คู่สำมรัสำ พ่�น้อง และบุตรั รัวมที่ั้งคู่สำมรัสำของบุตรั ของผู้บรั้ห�รั ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 
ผู้ม่อำ�น�จควบคมุ หรัอืบคุคลที่่�จะได้รัับก�รัเสำนอให้เป็นผู้บร้ัห�รัหรัอืผู้ม่อำ�น�จควบคมุของบร้ัษัทัี่ฯ
หรัือบรั้ษััที่ย่อย

4. ไม่ม่หรืัอเคยม่คว�มสัำมพันธ์ัที่�งธัรุักจ้กบับร้ัษัทัี่ฯ บร้ัษัทัี่ใหญ่ บร้ัษัทัี่ย่อย บร้ัษัทัี่ร่ัวม ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่
หรัอืผู้ม่อำ�น�จควบคมุของบร้ัษัทัี่ฯ ในลักษัณะที่่�อ�จเป็นก�รัขดัขว�งก�รัใชว้้จ�รัณญ�ณอย�่งอส้ำรัะ
ของตน รัวมที่ั้งไม่เป็นหรัือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่่�ม่นัย หรัือผู้ม่อำ�น�จควบคุมของผู้ที่่�ม่คว�มสำัมพันธั์ 
ที่�งธัุรัก้จกับบรั้ษััที่ฯ บรั้ษััที่ใหญ่ บรั้ษััที่ย่อย บรั้ษััที่รั่วม ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ หรัือผู้ม่อำ�น�จควบคุม
ของบรั้ษััที่ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รัม่ลักษัณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี
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5. ไม่เป็นหรืัอเคยเป็นผู้สำอบบญัช่ของบร้ัษัทัี่ฯ บร้ัษัทัี่ใหญ่ บร้ัษัทัี่ย่อย บร้ัษัทัี่ร่ัวม ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ หรืัอ
ผู้ม่อำ�น�จควบคุมของบร้ัษััที่ฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่่�ม่นัย ผู้ม่อำ�น�จควบคุม หรืัอหุ้นสำ่วนของ
สำำ�นักง�นสำอบบญัช่ ซึ่่�งม่ผู้สำอบบญัช่ของบร้ัษัทัี่ฯ บร้ัษัทัี่ใหญ่ บร้ัษัทัี่ย่อย บร้ัษัทัี่ร่ัวม ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 
หรืัอผู้ม่อำ�น�จควบคมุของบร้ัษัทัี่สำงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รัม่ลักษัณะดงักล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�  
2 ปี

6. ไม่เป็นหรัือเคยเป็นผู้ใหบ้รั้ก�รัที่�งวช้�ชพ่ใดๆ ซึ่่�งรัวมถ่งก�รัใหบ้รั้ก�รัเป็นที่่�ปรั่กษั�กฎหม�ยหรัือ
ที่่�ปร่ักษั�ที่�งก�รัเงน้ ซึ่่�งได้รัับค่�บร้ัก�รัเกน้กว่� 2 ล้�นบ�ที่ต่อปีจ�กบร้ัษัทัี่ฯ บร้ัษัทัี่ใหญ่ บร้ัษัทัี่ย่อย 
บร้ัษัทัี่รัว่ม ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ ่หรัอืผู้ม่อำ�น�จควบคุมของบร้ัษัทัี่ฯ และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นที่่�ม่นัย ผู้ม่อำ�น�จ
ควบคุม หรัอืหุ้นสำว่นของผู้ให้บร้ัก�รัที่�งว้ช�ช่พน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้้นจ�กก�รัม่ลักษัณะดงักล่�ว
ม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี

7. ไมเ่ป็นกรัรัมก�รัที่่�ไดร้ับัก�รัแตง่ตัง้ข่น้เพื�อเป็นตวัแที่นของกรัรัมก�รัของบรัษ้ััที่ฯ ผูถ้ือหุน้รั�ยใหญ่
หรัือผู้ถือหุ้นซึ่่�งเป็นผู้ที่่�เก่�ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

8. ไม่ปรัะกอบก้จก�รัที่่�ม่สำภ�พอย่�งเด่ยวกันและเป็นก�รัแข่งขันที่่�ม่นัยกับก้จก�รัของบร้ัษััที่ฯ หรัือ
บร้ัษัทัี่ย่อย หรืัอไม่เป็นหุ้นส่ำวนที่่�ม่นัยในห้�งหุ้นส่ำวน หรืัอเป็นกรัรัมก�รัที่่�ม่ส่ำวนร่ัวมบร้ัห�รัง�นลกูจ้�ง 
พนักง�น ที่่�ปร่ักษั�ที่่�รัับเง้นเดือนปรัะจำ� หรัือถือหุ้นเก้น 0.5% ของจำ�นวนหุ้นที่่�ม่ส้ำที่ธั้ออกเส่ำยง
ที่ัง้หมดของบร้ัษัทัี่อื�น ซึ่่�งปรัะกอบกจ้ก�รัที่่�ม่สำภ�พอย่�งเด่ยวกนัและเป็นก�รัแข่งขนัที่่�ม่นัยกบัก้จก�รั
ของบรั้ษััที่ฯ หรัือบรั้ษััที่ย่อย

9. ไม่ม่ลักษัณะอื�นใดที่่�ที่ำ�ให้ไม่สำ�ม�รัถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอส้ำรัะเก่�ยวกับก�รัดำ�เน้นง�นของบร้ัษัทัี่ฯ
กรัรัมก�รัอ้สำรัะที่่�ม่คุณสำมบัต้ต�มข้อ 1 ถ่งข้อ 9 อ�จได้รัับมอบหม�ยจ�กคณะกรัรัมก�รัให้ตัดส้ำนใจ 

ในก�รัดำ�เน้นกจ้ก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ บร้ัษัทัี่ใหญ่ บร้ัษัทัี่ย่อย บร้ัษัทัี่ร่ัวม บร้ัษัทัี่ย่อยลำ�ดบัเด่ยวกนั ผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่
หรัือผู้ม่อำ�น�จควบคุมของบรั้ษััที่ฯ โดยม่ก�รัตัดสำ้นใจในรัูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรัณ่ที่่�บุคคลที่่�บรั้ษััที่ฯ แต่งตั้งให้ดำ�รังตำ�แหน่งกรัรัมก�รัอ้สำรัะเป็นบุคคลที่่�ม่หรัือเคยม่คว�มสำัมพันธั์
ที่�งธุัรักจ้หรืัอก�รัให้บร้ัก�รัว้ช�ช่พเก้นมูลค่�ที่่�กำ�หนดต�มข้อ 4 หรืัอข้อ 6 คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่อ�จผ่อนผัน
ให้ได้ ห�กเหน็ว�่ก�รัแตง่ต้ังบุคคลดงักล่�วไม่ม่ผลกรัะที่บตอ่ก�รัปฏิบ้ต้ัหน�้ที่่�และก�รัใหค้ว�มเหน็ที่่�เป็นอส้ำรัะ  
และบร้ัษััที่ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปน้่ในหนังสำือนัดปรัะชุมผู้ถือหุ้นในว�รัะพ้จ�รัณ�แต่งต้ังกรัรัมก�รัอ้สำรัะ 
ดังกล่�วแล้ว

ก. ลักษัณะคว�มสัำมพันธั์ที่�งธัุรัก้จหรัือก�รัให้บร้ัก�รัที่�งว้ช�ช่พ ที่่�ที่ำ�ให้บุคคลดังกล่�วม่คุณสำมบัต้ 
ไม่เป็นไปต�มหลักเกณฑ์์ที่่�กำ�หนด

ข. เหตุผลและคว�มจำ�เป็นที่่�ยังคงหรัือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่�วเป็นกรัรัมก�รัอ้สำรัะ
ค. คว�มเห็นของคณะกรัรัมก�รัของบร้ัษััที่ในก�รัเสำนอให้ม่ก�รัแต่งต้ังบุคคลดังกล่�วเป็นกรัรัมก�รั

อ้สำรัะ

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระด้ับสูง
การสรรหากรรมการ

คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัเป็นผู้สำรัรัห� คัดเลือก และกลั�นกรัองบุคคล
เข้�ม�เป็นกรัรัมก�รัแที่นกรัรัมก�รัที่่�พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�รัะหรัือกรัณ่อื�นๆ ก่อนนำ�เสำนอต่อที่่�ปรัะชุม 
คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่หรัือที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้นเพื�อลงมต้แต่งตั้ง โดยกรัรัมก�รัอ�จเป็นบุคคลที่่�เสำนอโดยผู้ถือหุ้น
รั�ยยอ่ยต�มหลกัเกณฑ์์ที่่�บร้ัษัทัี่ฯ กำ�หนด หรัอืจ�กผู้ที่รังคุณวฒุท้ี่่�ม่พ้ืนฐ�นและคว�มเช่�ยวช�ญจ�กหล�ยอ�ช่พ 
ม่ภ�วะผู้นำ� ว้สำัยที่ัศน์กว้�งไกล เป็นผู้ม่คว�มรัู้ คว�มสำ�ม�รัถ ม่คุณธัรัรัมและจรั้ยธัรัรัม รัวมถ่งปรัะสำบก�รัณ์
ก�รัที่ำ�ง�นในอด่ตที่่�สำ�ม�รัถตอบสำนองคว�มต้องก�รัของตำ�แหน่งที่่�ว่�งลงได้



167แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หลักเกณีฑ์์และวิธ์ีการคัด้เลือกบุคคล
1. คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัเป็นผู้สำรัรัห�บุคคลที่่�ม่คุณสำมบัต้เหม�ะสำม 

โดยพ้จ�รัณ�จ�กรั�ยชื�อและปรัะวต้ัของผู้ที่่�ถกูเสำนอชื�อกรัรัมก�รัเข้�ดำ�รังตำ�แหน่งแที่น จ�กคณะกรัรัมก�รั
ชุดเด้มที่่�พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�รัะ จ�กก�รัเสำนอของผู้ถือหุ้นหรัือจ�กที่ำ�เน่ยบกรัรัมก�รัอ�ช่พ  
ให้สำอดคล้องกับกลยุที่ธั์ในก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ โดยจัดที่ำ� Board Skill Matrix เพื�อปรัะกอบ
ก�รัคัดเลือก โดยพ้จ�รัณ�จ�กคุณสำมบัต้ที่่�ด่ คว�มหล�กหล�ยที่ั้งในด้�นคุณวุฒ้ ว้ช�ช่พ ที่ักษัะ อ�ยุ 
ปรัะสำบก�รัณ์ เพศ เชื้อช�ต้ ศ�สำน� ถ้�นกำ�เน้ด คว�มเช่�ยวช�ญ และคว�มสำ�ม�รัถเฉพ�ะด้�นที่่�จำ�เป็น
ต้องม่ในภ�วะปัจจุบัน

2. เป็นส้ำที่ธั้ของผู้ถือหุ้นทีุ่กรั�ยอย่�งเที่่�เที่่ยมกันที่่�จะเสำนอชื�อบุคคลอื�นเข้�รัับก�รัพ้จ�รัณ� โดยบร้ัษััที่ฯ 
ได้กำ�หนดแนวที่�งในก�รัเสำนอชื�อและปรัะก�ศผ่�นรัะบบข่�วของตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย 
เป็นเวล� 90 วันล่วงหน้�ก่อนสำ้�นสำุดรัอบบัญช่

3. คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัเป็นผู้กลั�นกรัองและตรัวจสำอบรั�ยชื�อ 
ผู้ที่่�จะเสำนอเป็นกรัรัมก�รักับหน่วยง�นที่่�เก่�ยวข้องว่�เป็นผู้ม่คุณสำมบัต้เหม�ะสำมและไม่ม่ลักษัณะ 
ข�ดคว�มน่�ไว้ว�งใจ

4. คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค�่ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รันำ�เสำนอชื�อบคุคลที่่�ผ่�นก�รัพ้จ�รัณ�ต่อที่่�ปรัะชุม
คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ โดยห�กเป็นกรัณ่ที่่�กรัรัมก�รัครับกำ�หนดต�มว�รัะน้ันคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ 
จะเสำนอต่อที่่�ปรัะชมุผู้ถือหุ้นเพื�อพ้จ�รัณ�อนมุต้ั และห�กเป็นกรัณ่อื�นจะสำ�ม�รัถแต่งต้ังโดยคณะกรัรัมก�รั 
บรั้ษััที่ฯ ได้

5. ในก�รัออกเส่ำยงลงคะแนนเพื�อเลอืกต้ังกรัรัมก�รั ผู้ถือหุ้นม่คะแนนเส่ำยงเที่�่กับหน่�งหุ้นตอ่หน่�งเส่ำยง และ
จะใช้ว้ธั่เลือกตั้งเป็นรั�ยบุคคล

การสรรหาผู้บริหารระด้ับสูงและแผนสืบทอด้ตำาแหน่งผู้บริหารระด้ับสูงของบริษัท
เพื�อให้องคก์รัสำ�ม�รัถแขง่ขันได้ในตล�ดที่่�ม่ก�รัแขง่ขันและรัักษั�ก�รัเต้บโตขององค์กรัให้ม่คว�มยั�งยืน  

บรั้ษััที่ฯ ม่ก�รักำ�หนดนโยบ�ยและม่ก�รัดำ�เน้นก�รัเพื�อคัดเลือกและพัฒน�พนักง�นผู้ม่ศักยภ�พสำูง (Talent 
Management) รัวมถ่งก�รัดำ�เน้นก�รัเพื�อจัดที่ำ�แผนผู้สืำบที่อดตำ�แหน่งของผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำง (Succession 
Planning) ม�อย่�งต่อเนื�อง โดยในปี 2563 บรั้ษััที่ฯ ได้ที่บที่วนนโยบ�ย หลักเกณฑ์์ และรัะบบในก�รัดำ�เน้น
โครังก�รัดังกล่�วเป็นปรัะจำ�ที่กุปี เพื�อใหมั้�นใจว่�ก�รัดำ�เน้นโครังก�รัเป็นไปอย่�งม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ สำอดคล้องกับ
ก�รัเปล่�ยนแปลงของโลกธัุรัก้จที่่�ม่ก�รัแข่งขัน และรัองรัับก�รัเต้บโตขององค์กรัในอน�คต โดยม่รั�ยละเอ่ยด
ก�รัดำ�เน้นโครังก�รั ดังน่้
1. โครงการคัด้เลือกและพีัฒนาพีนักงานผู้มีศักยภัาพีสูง (Talent Management) 

ม่วตัถปุรัะสำงคเ์พื�อใหบ้ร้ัษัทัี่ฯ ม่บคุล�กรัที่่�ม่คว�มสำ�ม�รัถและศักยภ�พที่่�เหม�ะสำม (The Right Supply of 
Talented Workforce) เพื�อรัองรับัก�รัแข่งขันและก�รัเตบ้โตของธัุรัก้จที่ั้งในปัจจุบันและอน�คต (Sustainable 
Business Growth) และเพื�อให้มั�นใจว่�บรั้ษััที่ฯ จะสำ�ม�รัถรัักษั�บุคล�กรัที่่�ม่คว�มสำ�ม�รัถและม่ศักยภ�พสำูง  
ให้รัักและผกูพันกบัองค์กรัและพร้ัอมที่่�จะปฏ้ิบต้ัง�นร่ัวมกบับร้ัษัทัี่ฯ ต่อไปในรัะยะย�ว อก่ที่ัง้ยังสำ�ม�รัถเป็นผู้บร้ัห�รั
ที่่�ด่และเต้บโตไปเป็นผู้สืำบที่อดตำ�แหนง่ของผู้บร้ัห�รัต่อไปในอน�คต (Pipeline for Succession Plan Program) 
โดยบรั้ษััที่ฯ ม่นโยบ�ยในก�รัคัดเลือกและพัฒน�พนักง�นผู้ม่ศักยภ�พสำูงที่ั้งจ�กภ�ยในองค์กรัและภ�ยนอก 
องค์กรั โดยภ�ยในองค์กรัน้ันจะคัดเลือกและพฒัน�พนักง�นต้ังแต่รัะดับบงัคบับญัช�ข้่นไป ซึ่่�งพนักง�นที่่�ได้รัับ 
ก�รัคัดเลอืกจะได้รัับโอก�สำใหเ้ข�้ร่ัวมโครังก�รัเพื�อพัฒน�คว�มรู้ั คว�มสำ�ม�รัถ และปรัะสำบก�รัณ์ โดยบร้ัษัทัี่ฯ
จะม่ก�รัต้ดต�มและรั�ยง�นผลคว�มคืบหน้�ของก�รัพัฒน�ต่อผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำงอย่�งต่อเนื�อง เพื�อให้แน่ใจ
ว่�ก�รัดำ�เน้นก�รัเป็นไปต�มแผนง�นและเป้�หม�ยที่่�กำ�หนด
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2. โครงการสืบทอด้ตำาแหน่งผู้บริหารระด้ับสูง (Succession Planning)
เพื�อใหมั้�นใจว่�ผู้บร้ัห�รัหรัอืผู้นำ�ในตำ�แหนง่สำำ�คญัขององค์กรัจะม่ผู้สืำบที่อดตำ�แหนง่ อนัจะสำ�ม�รัถรัักษั�

ข่ดคว�มสำ�ม�รัถในก�รัแข่งขนัและสำ�ม�รัถขับเคลื�อนองค์กรัในปัจจุบนัและอน�คต (Sustain Business Growth) 
รัวมถ่งเป็นก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงด้�นก�รับร้ัห�รับุคคลและรัักษั�บุคล�กรัที่่�ม่คว�มสำ�ม�รัถและศักยภ�พ 
ไว้กับองค์กรั บร้ัษััที่ฯ จ่งได้จัดที่ำ�โครังก�รัสืำบที่อดตำ�แหน่งผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำงเพื�อสำร้ั�งและพัฒน�บุคล�กรั
ภ�ยในที่่�ม่คว�มสำ�ม�รัถและม่ศกัยภ�พใหเ้ต้บโตและก�้วหน�้เป็นผู้บร้ัห�รัตอ่ไปอน�คตโดยผ�่นกรัะบวนก�รั
พัฒน�อย่�งเป็นรัะบบและต่อเนื�อง โดยในปี 2563 บรั้ษััที่ฯ ได้ที่ำ�ก�รัปรัะเม้นศักยภ�พผู้บรั้ห�รัเพื�อนำ�ข้อมูล
ที่่�ได้ไปใช้ในก�รัว�งแผนพัฒน�จุดแข็งเป็นรั�ยบุคคลและบร้ัห�รัจัดก�รัศักยภ�พเพื�อก�รัเต้บโตในอน�คต 
โดยจะเน้นไปที่่�ก�รัเร่ัยนรู้ัผ่�นก�รัปฏ้ิบต้ัจร้ัง เชน่ ก�รัหมนุเว่ยนง�น (Job Rotation) ก�รัมอบหม�ยง�นหรัอื
โครังก�รัพ้เศษั (Special Project Assignment) และก�รัที่ำ�ง�นอย่�งใกล้ช้ดกับผู้บรั้ห�รั เป็นต้น อ่กที่ั้งยังได้
จดัหลักสำตูรัให้คว�มรู้ัและพัฒน�ที่กัษัะที่่�สำำ�คญัโดยเฉพ�ะอย่�งย้�งก�รัพัฒน�บคุล้กภ�พของผู้บร้ัห�รัรัะดับสำงู  
ก�รัพัฒน�เพื�อสำร้ั�งผู้นำ�ให้ม่ที่กัษัะก�รัใช้โค้ช (Leader as Coach) เพื�อสำ�ม�รัถบร้ัห�รับคุล�กรัที่่�ม่คว�มแตกต่�ง 
หล�กหล�ยที่�งคว�มค้ดและวัยวุฒ้ (Generations) ได้อย่�งม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พ โดยบร้ัษััที่ฯ ม่ก�รัต้ดต�ม 
คว�มก้�วหน้�ของแผนพัฒน�และม่ก�รัรั�ยง�นผลก�รัพัฒน�ต่อผู้บรั้ห�รัรัะดับสำูงอย่�งต่อเนื�อง

2.	 การพัฒนากรรมการและผ้้บริหุ้าร
1. บร้ัษัทัี่ฯ สำง่เสำร้ัมและอำ�นวยคว�มสำะดวกใหผู้้เก่�ยวขอ้งในรัะบบก�รักำ�กับดแูลกจ้ก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ เชน่ กรัรัมก�รั

กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล กรัรัมก�รัตรัวจสำอบ กรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและ
สำรัรัห�กรัรัมก�รั ผู้บรั้ห�รั ผู้จัดก�รัสำำ�นักตรัวจสำอบภ�ยใน เลข�นุก�รับรั้ษััที่ ผู้บรั้ห�รัสำูงสำุดในสำ�ยง�นบัญช่
และก�รัเง้น (CFO) และผู้ที่่�ได้รัับมอบหม�ยให้รัับผ้ดชอบโดยตรังในก�รัควบคุมก�รัที่ำ�บัญช่ ได้เข้�รัับก�รั
อบรัมหรัือสำัมมน�ในเรัื�องต่�งๆ ที่่�เก่�ยวข้อง อย่�งสำมำ��เสำมอ โดยเฉพ�ะก�รัอบรัมที่่�จัดข่้นโดยสำม�คมสำ่งเสำรั้ม
สำถ�บนักรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ไที่ย (IOD) ที่ัง้น้่เพื�อให้ผู้เก่�ยวขอ้งที่กุฝ่่�ยของบร้ัษัทัี่ฯ ม่คว�มรู้ัคว�มเข�้ใจในบที่บ�ที่
หน้�ที่่�อย่�งแที่้จรั้ง และม่ก�รัปรัับปรัุงก�รัปฏิ้บัต้ง�นอย่�งต่อเนื�อง

2. บร้ัษััที่ฯ ได้จัดให้ม่ก�รัปฐมน้เที่ศกรัณ่ม่กรัรัมก�รัหรัือผู้บร้ัห�รัเข้�ม�ใหม่และมอบเอกสำ�รัและข้อมูล 
ที่่�เป็นปรัะโยชน์ต่อก�รัปฏ้ิบัต้หน้�ที่่�เพื�อให้กรัรัมก�รัหรัือผู้บร้ัห�รัได้ศ่กษั�แนวที่�งก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จรัวมถ่ง
วัตถุปรัะสำงค์ ว้สำัยที่ัศน์ พันธัก้จ ค่�น้ยม และกลยุที่ธั์ของบรั้ษััที่ฯ 

3. คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่มอบหม�ยให้คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัและคณะกรัรัมก�รั
นโยบ�ยที่รััพย�กรับคุคล เป็นผู้รัับผ้ดชอบเรืั�องคว�มตอ่เนื�องในก�รับร้ัห�รัที่่�เหม�ะสำมและพ้จ�รัณ�แผนพฒัน� 
เพื�อสำืบที่อดตำ�แหน่งง�น (Succession Plan) โดยเฉพ�ะในตำ�แหน่งผู้บร้ัห�รัรัะดับสำูงรัะดับสำำ�นักข้่นไป  
เพื�อสำร้ั�งคว�มมั�นใจว่�บร้ัษัทัี่ฯ ม่ก�รัว�งแผน สำรัรัห� คดัเลือก และเตร่ัยมคว�มพร้ัอมของบุคล�กรัเพื�อที่ดแที่นใน
ตำ�แหน่งง�นหลักที่่�ม่คว�มสำำ�คัญต่อก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ เมื�อผู้ดำ�รังตำ�แหน่งนั้นๆ ได้รัับก�รัแต่งตั้ง  
โยกย้�ย เกษัย่ณอ�ยุ ล�ออก และส่ำงผลให้ตำ�แหนง่น้ันๆ ว�่งลง ที่ัง้น้่ ก�รัคัดเลือกผู้สำบืที่อดตำ�แหนง่จะพ้จ�รัณ�
จ�กผลก�รัปฏ้ิบต้ัง�น ภ�วะผู้นำ�ที่่�พ่งปรัะสำงค์ (Leadership Competency) ผลก�รัปรัะเม้นศกัยภ�พและคว�มพร้ัอม
ของพนักง�น (Performance & Potential Grid) คว�มสำนใจในก�รัเร่ัยนรู้ัและพฒัน�ตนเอง (Learning Agility) 
และเป้�หม�ยในอ�ช่พของพนักง�น (Career Interest) เป็นสำำ�คัญ

4. ในช่วงปีที่่�ผ่�นม� บร้ัษัทัี่ฯ ยงัคงเลง็เหน็คว�มสำำ�คญัของก�รัพัฒน�ผู้นำ�เพื�อสำร้ั�งคว�มมั�นใจให้ผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย 
โดยคำ�น่งถ่งง�นแต่ละปีและคว�มต่อเนื�องในรัะยะย�ว บร้ัษััที่ฯ ม่คว�มเชื�อว่�ก�รัพัฒน�ผู้นำ�ภ�ยในองค์กรั
ตอ้งสำอดคล้องกบัวัฒนธัรัรัมก�รัที่ำ�ง�นแบบ Harmony ดงัน้ันจง่ใหค้ว�มสำำ�คญัตอ่ก�รัพัฒน�ผู้นำ�ผ�่นรัปูแบบ 
Action Learning Project-ALP (เป็นก�รัรัวมพนกัง�น/ผู้บร้ัห�รัในแตล่ะฟังกช์นัม�ร่ัวมกนัที่ำ�ง�นเพื�อให้บรัรัลุ 
วตัถปุรัะสำงค์ เป้�หม�ยของโครังก�รั/ง�นน้ันๆ) นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ยงัส่ำงเสำร้ัมทัี่กษัะก�รัโค้ชให้กับผู้นำ�ในแต่ละ
รัะดับเพื�อสำรั้�ง Coaching Culture โดยก�รัรั่วมมือกับ Berkeley Executive Coaching Institute ของ Haas 
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School of Business, University of California – Berkeley สำหรััฐอเมรั้ก� ในก�รันำ�ที่ักษัะก�รัโค้ชไปใช้กับ
ที่ม่ง�น เพื�อชว่ยกรัะตุ้นใหท้ี่ม่ง�นไดค้ด้ห�ว้ธัก่�รัในก�รัที่ำ�ง�นใหส้ำำ�เรัจ็ ขณะเด่ยวกนับร้ัษัทัี่ฯ ยงัตรัะหนกัถง่ 
คว�มเปล่�ยนแปลง คว�มไม่แน่นอน คว�มซัึ่บซึ่้อนในสำภ�พแวดล้อมในก�รัที่ำ�ธัุรัก้จ จ่งได้จัดให้ม่ก�รั 
เสำร้ัมสำร้ั�งคว�มรู้ั ปรัะสำบก�รัณ์ใหม่ๆ เพื�อให้ผู้นำ�ของบร้ัษัทัี่ฯ ก้�วที่นัคว�มรู้ัที่่�ใช้ในก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้ที่ัง้ในปัจจุบนั
และอน�คตผ่�นก�รัสัำมมน�และฝึกอบรัมด้วย กล่�วโดยสำรุัปก�รัพัฒน�ผู้นำ�ทีุ่กรัะดับของบร้ัษััที่ฯ มุ่งเน้นที่่� 
ก�รัเร่ัยนรู้ัโดยก�รัที่ำ�ง�นจร้ัง (70%) ก�รัโค้ช ก�รัที่ำ�ง�นรั่วมกับผู้อื�น (20%) และก�รัเสำร้ัมคว�มรู้ัผ่�น 
ก�รัฝึกอบรัม/สำัมมน� (10%) ที่ั้งน่้ เพื�อให้มั�นใจว่�ผู้นำ�ของบรั้ษััที่ฯ สำ�ม�รัถที่่�จะปฏิ้บัต้ง�นในบที่บ�ที่ และ 
คว�มรัับผ้ดชอบของตนเอง เพื�อตอบสำนองคว�มต้องก�รัของลูกค้�และผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย ก่อให้เกด้คว�มพ่งพอใจ
และพรั้อมที่่�จะสำนับสำนุนก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ ตลอดไป

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที�จัด้โด้ยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมีและปีท์ี�อบรมี

รายชื�อกรรมีการบริษัท์

Di
re

ct
or

 A
cc

re
di

ta
tio

n 
Pr

og
ra

m
 (D

AP
)

Au
di

t C
om

m
itt

ee
 P

ro
gr

am
 (A

C
P)

Ad
va

nc
ed

 A
ud

it 
C

om
m

itt
ee

 P
ro

gr
am

M
on

ito
rin

g 
th

e 
In

te
rn

al
 A

ud
it 

Fu
nc

tio
n 

(M
IA

)

Th
e 

Ro
le

 o
f C

ha
irm

an

Di
re

ct
or

 C
er

tif
ic

at
io

n 
Pr

og
ra

m
 (D

C
P)

Et
hi

ca
l L

ea
de

rs
hi

p 
Pr

og
ra

m
 (E

LP
)

C
om

pa
ny

 S
ec

re
ta

ry

Bo
ar

d 
Pe

rfo
rm

an
ce

 E
va

lu
at

io
n

DC
P 

Re
fre

sh
er

Ro
le

 o
f t

he
 C

om
pe

ns
at

io
n 

C
om

m
itt

ee

Dr
iv

in
g 

C
om

pa
ny

 S
uc

ce
ss

  
w

ith
 IT

 G
ov

er
na

nc
e 

(IT
G

)

Fi
na

nc
e 

fo
r n

on
-f

in
an

ce
 D

ire
ct

or

1. ศ.(พ้เศษั)ปรัะสำพสำุข บุญเดช

2.  พล.ต.อ.พัชรัว�ที่ วงษั์สำุวรัรัณ 2560

3.  น�ยผดุง เตชะศรั้นที่รั์ 2548 2551 2551 2544 2546

4.  น�ยปรั่ด่ บุญยัง 2548 2553

5.  น�งน้ำ�ผ่้ง วงศ์สำม้ที่ธั้์ 2559 2561 2550

6.  น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์ 2554

7.  น�ยก่อศักด้์ ไชยรััศม่ศักด้์ 2549 2543

8.  น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์ 2554

9.  น�ยอด้เรัก ศรั่ปรัะที่ักษั์ 2548 2544

10.  น�ยอำ�รัุง สำรัรัพสำ้ที่ธั้์วงศ์ 2544 2559 2546 2549 2549 2550 2559

11.  น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์ 2550

12.  น�ยปรัะเสำรั้ฐ จ�รัุพน้ช 2547 2551 2547

13.  น�ยพ้ที่ย� เจ่ยรัว้สำ้ฐกุล 2543

14.  น�ยปิยะวัฒน์ ฐ้ตะสำัที่ธั�วรักุล 2544

15.  น�ยธั�น้นที่รั์ บูรัณม�น้ต 2553

2560/ 
2563
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ปี 2560 กรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รัรัะดับสำูงของบร้ัษััที่ฯ ได้เข้�ร่ัวมรัับก�รัอบรัมหลักสำูตรั “ก�รัเปิดเผยข้อมูลและ 
คว�มโปร่ังใสำ” โดยว้ที่ย�กรัจ�กสำำ�นกัง�นกฎหม�ย Freshfields Bruckhaus Deringer ซึ่่�งเป็นบร้ัษัทัี่ที่่�ม่ชื�อเส่ำยงรัะดบัสำ�กล
และเป็นที่่�ปรั่กษั�ด้�นก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัของบรั้ษััที่เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์

ปี 2561 น�ยอำ�รัุง สำรัรัพส้ำที่ธั้์วงศ์ได้เข้�อบรัมโครังก�รั National Director Conference 2018 Rising above  
Disruption ซึ่่�งจดัโดย IOD เพื�อเตร่ัยมรัับมือที่ัง้ที่�งด้�นก�รัเงน้และบที่บ�ที่หน้�ที่่�กรัรัมก�รัในก�รัปฏ้ิรูัปสู่ำรัะบบด้จท้ี่ลั

ปี 2562 กรัรัมก�รัและผู้บรั้ห�รัรัะดับสำูงของบรั้ษััที่ฯ ได้เข้�รั่วมอบรัมหลักสำูตรัจรัรัย�บรัรัณธัุรัก้จสำำ�หรัับผู้บรั้ห�รั
รัะดับสูำง หวัข้อ “Dealing with Conflict of Interest” โดยม่ ศ. ดรั. วรัภทัี่รั โตธันะเกษัม เป็นว้ที่ย�กรั จดัโดยบร้ัษัทัี่เครืัอ
เจรั้ญโภคภัณฑ์์

ปี 2563 ศ. (พ้เศษั) ปรัะสำพสำุข บุญเดช เข้�รั่วมอบรัมหลักสำูตรั Director Accreditation Program - DAP 
ปี 2563 บรั้ษััที่เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ได้จัดอบรัมเรัื�องก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัที่่�ด่ปรัะจำ�ปี 2563 ให้แก่กรัรัมก�รัและ

ผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำงของบร้ัษััที่ในเครืัอฯ โดยม่กรัรัมก�รัของบร้ัษััที่ฯ เข้�ร่ัวมอบรัมในหัวข้อ Corporate Governance in 
Practice ได้แก่ น�ยพ้ที่ย� เจ่ยรัว้ส้ำฐกุล น�ยปิยะวัฒน์ ฐ้ตะสัำที่ธั�วรักุล และน�ยธั�น้นที่ร์ั บูรัณม�น้ต นอกจ�กน้่ 
น�ยธั�น้นที่รั์ บูรัณม�น้ตยังเข้�รั่วมอบรัมในหัวข้อ Preventing Corruption & Fraud อ่กด้วย

3.		 การประเมินผลการปฏิิบัต่ิหุ้น้าที�ของคณะกรรมการ
บร้ัษััที่ฯ ได้จัดให้ม่ก�รัปรัะเม้นผลก�รัปฏิ้บัต้ง�นและที่บที่วนผลก�รัปฏิ้บัต้หน้�ที่่�ของคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่และ 

คณะกรัรัมก�รัชุดย่อยเป็นปรัะจำ�ที่กุปีอย่�งน้อยปีละ 1 คร้ััง เพื�อช่วยให้กรัรัมก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ ได้ม่ก�รัพ้จ�รัณ�ที่บที่วน
ผลง�น ปัญห�และอปุสำรัรัคต่�งๆ ในรัะหว�่งปีที่่�ผ่�นม� อนัจะช่วยให้ก�รัที่ำ�ง�นของคณะกรัรัมก�รัม่ปรัะส้ำที่ธัผ้ลม�กข้่น
เพรั�ะที่รั�บถง่คว�มรัับผ้ดชอบของตนไดช้ดัเจน และยังเป็นก�รัชว่ยปรัับปรังุคว�มสำมัพนัธัร์ัะหว�่งคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่
กบัฝ่่�ยจดัก�รั ก�รัปรัะเม้นผลก�รัปฏ้ิบต้ัง�นคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือก�รัปรัะเม้นผลก�รัปฏ้ิบต้ัง�น
ของคณะกรัรัมก�รัที่ั้งคณะ (As a whole) และก�รัปรัะเม้นผลก�รัปฏิ้บัต้ง�นของตนเอง (Self-assessment) 

กระบวนการและหลักเกณีฑ์์การประเมินผลการปฏิิบัติงานของกรรมการ
หน่วยง�นเลข�นุก�รับร้ัษัทัี่เป็นผู้จดัส่ำงแบบปรัะเม้นผลก�รัปฏ้ิบต้ัง�นให้กรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ทุี่กคนเพื�อปรัะเม้นผล

ก�รัปฏิบ้ต้ัง�นของคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่และคณะกรัรัมก�รัชดุย่อยที่่�ตนดำ�รังตำ�แหน่ง เมื�อได้รัับคืนใบปรัะเม้นผล 
จนครับแล้ว หน่วยง�นเลข�นุก�รับร้ัษััที่จะเป็นผู้สำรุัปผลและนำ�เสำนอผลก�รัปรัะเม้นต่อคณะกรัรัมก�รัชุดย่อย 
แตล่ะคณะ เพื�อพ้จ�รัณ�ผลก�รัปฏิบ้ต้ัง�นในรัอบปีที่่�ผ่�นม� และรั�ยง�นผลก�รัปรัะเม้นปฏ้ิบต้ัง�นของคณะกรัรัมก�รั
ชดุย่อยดงักล่�ว รัวมที่ัง้ผลก�รัปฏ้ิบต้ัง�นของคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ต่อคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่เพื�อพ้จ�รัณ�ต่อไป

แบบประเมินผลการปฏิิบัติงานของคณีะกรรมการทั�งคณีะประกอบด้้วย
- โครังสำร้ั�งและคุณสำมบัต้ของคณะกรัรัมก�รัที่่�ม่ผลที่ำ�ให้ก�รัที่ำ�ง�นของคณะกรัรัมก�รัม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พ ได้แก่

จำ�นวนกรัรัมก�รัว่�ม่คว�มเหม�ะสำมกับลกัษัณะก�รัปรัะกอบธัรุักจ้ของบร้ัษัทัี่ฯ คว�มรู้ัและปรัะสำบก�รัณ์ของ
คณะกรัรัมก�รั น้ย�มกรัรัมก�รัอส้ำรัะ จำ�นวนคณะกรัรัมก�รัอส้ำรัะ คณุสำมบต้ัและแต่งต้ังเลข�นกุ�รับร้ัษัทัี่ เป็นต้น

- ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรืั�องที่่�ที่ำ�ให้คณะกรัรัมก�รัสำ�ม�รัถปฏ้ิบต้ัหน้�ที่่�ในก�รัปรัะชมุได้อย่�งม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ ได้แก่
คว�มเหม�ะสำมของเวล�ที่่�ใช้ในก�รัปรัะชุมคณะกรัรัมก�รั ก�รัได้รัับเอกสำ�รัปรัะกอบก�รัปรัะชุมและม่เวล� 
ได้ศ่กษั�ข้อมูลอย่�งเพ่ยงพอ บรัรัย�ก�ศในห้องปรัะชุม เป็นต้น

- บที่บ�ที่หน้�ที่่�และคว�มรัับผ้ดชอบของคณะกรัรัมก�รัในก�รัให้คว�มสำำ�คัญ ใช้เวล�ในก�รัพ้จ�รัณ� ที่บที่วน
และปฏิ้บัต้ในเรัื�องต่�งๆ ที่่�สำำ�คัญของบรั้ษััที่ฯ อย่�งเพ่ยงพอ ได้แก่ ก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัของบรั้ษััที่ฯ ที่้ศที่�ง
กลยุที่ธัแ์ละแผนง�นก�รัดำ�เน้นธัรุัก้จของบร้ัษัทัี่ฯ รั�ยก�รัที่่�ม่คว�มขดัแย้งที่�งผลปรัะโยชน ์รั�ยก�รัเก่�ยวโยง 
รัะบบควบคมุภ�ยใน ก�รัจดัก�รัคว�มเสำ่�ยง นโยบ�ยก�รัแจง้เบ�ะแสำ ก�รัจัดที่ำ�งบก�รัเงน้เป็นไปต�มม�ตรัฐ�น
ก�รับัญช่ เป็นต้น
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- เรืั�องอื�นๆ ได้แก่ ก�รัพัฒน�ตนเองของกรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รั คว�มสัำมพันธั์รัะหว่�งคณะกรัรัมก�รัและ 
ฝ่่�ยจัดก�รั เป็นต้น

แบบประเมินผลการปฏิิบัติงานของคณีะกรรมการบริษัทรายบุคคลประกอบด้้วย
- โครังสำร้ั�งและคุณสำมบัต้ของคณะกรัรัมก�รัที่่�ม่ผลที่ำ�ให้ก�รัที่ำ�ง�นของคณะกรัรัมก�รัม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พ ได้แก่ 

คณุสำมบต้ั คว�มรู้ั และปรัะสำบก�รัณ์ที่่�เหม�ะสำมกับธัรุัก้จ และคว�มรู้ัคว�มเข้�ใจในหลกัก�รักำ�กับดแูลกจ้ก�รัที่่�ด่
- ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรืั�องที่่�ที่ำ�ให้คณะกรัรัมก�รัสำ�ม�รัถปฏ้ิบต้ัหน้�ที่่�ในก�รัปรัะชมุไดอ้ย่�งม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ ได้แก่  

ได้ศ่กษั�เอกสำ�รัและข้อมูลก่อนก�รัปรัะชุม ได้ให้คว�มเห็นที่่�เป็นปรัะโยชน์ต่อที่่�ปรัะชุมอย่�งเหม�ะสำม  
ได้งดเว้นก�รัเข้�รั่วมปรัะชุมและงดออกเสำ่ยงในรั�ยก�รัที่่�ตนเองม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ย เป็นต้น

- บที่บ�ที่หน�้ที่่�และคว�มรัับผ้ดชอบของคณะกรัรัมก�รั ได้แก ่ได้ปฏิบ้ต้ัหน�้ที่่�ของคณะกรัรัมก�รัต�มที่่�กฎหม�ย 
กฎเกณฑ์์ และกฎบตัรัไดก้ำ�หนดไวอ้ย�่งม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ ก�รัทีุ่ม่เที่ในก�รัปฏิบ้ต้ัหน�้ที่่�ใหบ้ร้ัษัทัี่ฯ ไมแ่ที่รักแซึ่ง
ก�รัที่ำ�ง�นของฝ่่�ยจัดก�รั ก�รัควบคุมและต้ดต�มก�รัดำ�เน้นง�นของฝ่่�ยจัดก�รัอย่�งเหม�ะสำม เป็นต้น

แบบประเมินตนเองของคณีะกรรมการบริษัทรายคณีะและรายบุคคลมีช่ำองแสด้งความเห็นแบ่งเป็น 5 ระดั้บคือ 
0  =  ไม่เห็นด้วยอย่�งย้�งหรัือไม่ม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรัื�องนั้น 
1  =  ไม่เห็นด้วยหรัือม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรัื�องนั้นเล็กน้อย 
2  =  เห็นด้วยหรัือม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรัื�องนั้นพอสำมควรั 
3  =  เห็นด้วยค่อนข้�งม�กหรัือม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรัื�องนั้นด่ 
4  =  เห็นด้วยอย่�งม�กหรัือม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรัื�องนั้นอย่�งด่เย่�ยม 
นอกจ�กน่้ ยังม่ช่องว่�งให้กรัรัมก�รัได้แสำดงคว�มค้ดเห็นเพ้�มเต้ม

สรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิิบัติงานของคณีะกรรมการทั�งคณีะ
อยู่ในเกณฑ์์เห็นด้วยอย่�งม�กหรืัอม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรืั�องน้ันอย่�งด่เย่�ยม โดยได้คะแนนรัวมเฉล่�ยเท่ี่�กับ 

ร้ัอยละ 88 และอยู่ในเกณฑ์์เห็นด้วยค่อนข้�งม�กหรืัอม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรืั�องน้ันด่ โดยได้คะแนนรัวมเฉล่�ยเท่ี่�กับ
ร้ัอยละ 12 

สรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิิบัติงานของคณีะกรรมการบริษัทรายบุคคล
อยู่ในเกณฑ์์เห็นด้วยอย่�งม�กหรัือม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรืั�องน้ันอย่�งด่เย่�ยม โดยได้คะแนนรัวมเฉล่�ยเที่่�กับ

รั้อยละ 82 และอยู่ในเกณฑ์์เห็นด้วยค่อนข้�งม�กหรัือม่ก�รัดำ�เน้นก�รัในเรัื�องนั้นด่โดยได้คะแนนรัวมเฉล่�ยเที่่�กับ
รั้อยละ 18
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8.1.2 การเข้าร่วมีประชุมีและการจี่ายค์่าตอบแท์นค์ณะกรรมีการรายบุค์ค์ล
1.	 การเข้าร�วมประชำุมของคณะกรรมการ

รั�ยชื�อคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่และก�รัเข�้ร่ัวมปรัะชมุของกรัรัมก�รัในปี 2563 (จำ�นวนคร้ัังที่่�เข�้ปรัะชมุในชว่งที่่�เป็น
กรัรัมก�รั)

รายชื�อกรรมีการ ตำาแหน่ง
ประชุมี 

ค์ณะกรรมีการ
(10 ค์รั้ง)

ประชุมีค์ณะกรรมีการ 
ท์ี�ไมี่เป็นผึู้้บริหาร

(1 ค์รั้ง)

ผึู้้ถุือหุ้นสามีัญ
ประจีำาปี
(1 ค์รั้ง)

1. ศ. (พ้เศษั) ปรัะสำพสำุข บุญเดช กรัรัมก�รัอ้สำรัะ 10/10 1/1 1/1

2. พล.ต.อ. พัชรัว�ที่ วงษั์สำุวรัรัณ กรัรัมก�รัอ้สำรัะ 10/10 1/1 1/1

3. น�ยผดุง เตชะศรั้นที่รั์ กรัรัมก�รัอ้สำรัะ 10/10 1/1 1/1

4. น�ยปรั่ด่ บุญยัง กรัรัมก�รัอ้สำรัะ 10/10 1/1 0/1

5. น�งนำ้�ผ่้ง วงศ์สำม้ที่ธั้์ กรัรัมก�รัอ้สำรัะ 10/10 1/1 1/1

6. น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์ ปรัะธั�นกรัรัมก�รั 9/10 1/1 1/1

7. น�ยก่อศักด้์ ไชยรััศม่ศักด้์* รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รั 10/10 - 1/1

8. น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์ รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รั 9/10 1/1 0/1

9. น�ยอด้เรัก ศรั่ปรัะที่ักษั์ กรัรัมก�รั 9/10 1/1 0/1

10. น�ยอำ�รัุง สำรัรัพสำ้ที่ธั้์วงศ์* กรัรัมก�รั 10/10 - 1/1

11. น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์ กรัรัมก�รั 10/10 1/1 0/1

12. น�ยปรัะเสำรั้ฐ จ�รัุพน้ช กรัรัมก�รั 10/10 1/1 1/1

13. น�ยพ้ที่ย� เจ่ยรัว้สำ้ฐกุล* กรัรัมก�รั 10/10 - 1/1

14. น�ยปิยะวัฒน์ ฐ้ตะสำัที่ธั�วรักุล* กรัรัมก�รั 10/10 - 1/1

15. น�ยธั�น้นที่รั์ บูรัณม�น้ต* กรัรัมก�รั 10/10 - 1/1

* กรัรัมก�รัที่่�เป็นกรัรัมก�รับรั้ห�รั

 หมายเหตุ เป็นก�รัจัดปรัะชุมผู้ถือหุ้นภ�ยใต้สำถ�นก�รัณ์ COVID-19 ที่่�จำ�กัดจำ�นวนผู้เข้�รั่วมปรัะชุม

2.	 การจ�ายค�าต่อบแทนกรรมการรายบุคคล
คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั เป็นผู้พ้จ�รัณ�หลักเกณฑ์์ก�รัจ่�ยค่�ตอบแที่นกรัรัมก�รั

กอ่นนำ�เสำนอต่อคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่เพื�อพ้จ�รัณ�เห็นชอบและนำ�เสำนอต่อที่่�ปรัะชมุผู้ถอืหุ้นเพื�อพ้จ�รัณ�อนุมต้ัเป็นปรัะจำ�
ทีุ่กปี โดยม่ก�รัพ้จ�รัณ�ปรัับปรัุงหลักเกณฑ์์ให้เหม�ะสำมเมื�อเปรั่ยบเที่่ยบกับอุตสำ�หกรัรัมเด่ยวกันและอยู่รัะดับที่่�จูงใจ
และรัักษั�กรัรัมก�รัที่่�ม่คุณภ�พ
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(1) ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน
ที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้นสำ�มัญปรัะจำ�ปี 2563 เมื�อวันที่่� 16 กรักฎ�คม 2563 ได้อนุมัต้ค่�ตอบแที่นปรัะจำ�รั�ยเดือน

ของกรัรัมก�รัในอัตรั�เด้มต�มที่่�ได้อนุมัต้ไว้เมื�อปี 2562 และยังคงเป็นอัตรั�เด้มต้ังแต่ปรัะชุมผู้ถือหุ้นสำ�มัญ 
ปรัะจำ�ปี 2559 ได้อนุมัต้ไว้เมื�อวันที่่� 21 เมษั�ยน 2559 ดังน่้

  บ�ที่/คน
1.  กรัรัมก�รัอ้สำรัะที่่�เป็นปรัะธั�นกรัรัมก�รัในคณะกรัรัมก�รัชุดย่อย 120,000
2.  กรัรัมก�รัอ้สำรัะที่่�เป็นกรัรัมก�รัในคณะกรัรัมก�รัชุดย่อย 100,000
3.  กรัรัมก�รัอ้สำรัะที่่�ไม่ได้เป็นกรัรัมก�รัในคณะกรัรัมก�รัชุดย่อย 80,000
4.  ปรัะธั�นกรัรัมก�รั 120,000
5.  รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รั 100,000
6.  กรัรัมก�รั 60,000
โดยกรัรัมก�รัอ้สำรัะที่่�ที่ำ�หน้�ที่่�เป็นกรัรัมก�รัในคณะกรัรัมก�รัชุดยอ่ยหล�ยคณะจะได้รัับค่�ตอบแที่นที่่�อัตรั�

สำูงสำุดเพ่ยงคณะเด่ยว
นอกจ�กน้่ ที่่�ปรัะชมุผู้ถอืหุ้นยังไดอ้นมุต้ัเงน้โบนสัำให้กรัรัมก�รัในอัตรั�ร้ัอยละ 0.50 ของเงน้ปันผลที่่�ม่ก�รัจ่�ย

ใหผู้้ถือหุน้ โดยปรัะธั�นกรัรัมก�รัจะเป็นผู้พ้จ�รัณ�กำ�หนดจำ�นวนเง้นที่่�เหม�ะสำมเพื�อจัดสำรัรัใหก้รัรัมก�รัแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตั�งแต่วันที� 1 มกราคม – 31 ธ์ันวาคม 2563 (หน่วย : บาท)

ชื�อกรรมีการ ตำาแหน่ง ค์่าตอบแท์น โบนัส รวมี

1. ศ. (พ้เศษั) ปรัะสำพสำุข บุญเดช ปรัะธั�นกรัรัมก�รักำ�กับดูแล 
คว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล 

และกรัรัมก�รัอ้สำรัะ

1,440,000 5,266,000 6,706,000

2. พล.ต.อ. พัชรัว�ที่ วงษั์สำุวรัรัณ ปรัะธั�นกรัรัมก�รักำ�หนด 
ค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั 
กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืน 

และบรัรัษัทัี่ภ้บ�ล และกรัรัมก�รัอส้ำรัะ

1,440,000 5,266,000 6,706,000

3. น�ยผดุง เตชะศรั้นที่รั์ ปรัะธั�นกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ 
กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืน 

และบรัรัษััที่ภ้บ�ล กรัรัมก�รักำ�หนด
ค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั 

และกรัรัมก�รัอ้สำรัะ

1,440,000 5,266,000 6,706,000

4. น�ยปรั่ด่ บุญยัง กรัรัมก�รัตรัวจสำอบและกรัรัมก�รัอส้ำรัะ 1,200,000 4,389,000 5,589,000

5. น�งนำ้�ผ่้ง วงศ์สำม้ที่ธั้์ กรัรัมก�รัตรัวจสำอบและกรัรัมก�รัอส้ำรัะ 1,200,000 4,389,000 5,589,000

6. น�ยธัน้นที่์ เจ่ยรัวนนที่์*
น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์*

ปรัะธั�นกรัรัมก�รั
ปรัะธั�นกรัรัมก�รั

 -
1,440,000

1,872,000
4,389,000

1,872,000 
5,829,000

7. น�ยก่อศักด้์ ไชยรััศม่ศักด้์ รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รั 1,200,000 4,389,000 5,589,000

8. น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์ รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รัและกรัรัมก�รั
กำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�

กรัรัมก�รั

1,200,000 2,487,000 3,687,000

9. น�ยอด้เรัก ศรั่ปรัะที่ักษั์ กรัรัมก�รั 720,000 2,633,000 3,353,000

10. น�ยอำ�รัุง สำรัรัพสำ้ที่ธั้์วงศ์ กรัรัมก�รั และกรัรัมก�รักำ�กับดูแล
คว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล

720,000 2,633,000 3,353,000
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ชื�อกรรมีการ ตำาแหน่ง ค์่าตอบแท์น โบนัส รวมี

11. น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์ กรัรัมก�รั 720,000 2,633,000 3,353,000

12. น�ยปรัะเสำรั้ฐ จ�รัุพน้ช กรัรัมก�รั 720,000 2,633,000 3,353,000

13. น�ยพ้ที่ย� เจ่ยรัว้สำ้ฐกุล กรัรัมก�รั 720,000 2,633,000 3,353,000

14. น�ยปิยะวัฒน์ ฐ้ตะสำัที่ธั�วรักุล กรัรัมก�รั 720,000 2,633,000 3,353,000

15. น�ยธั�น้นที่รั์ บูรัณม�น้ต กรัรัมก�รั 720,000 2,633,000 3,353,000

รวม 15,600,000 56,144,000 71,744,000

*  น�ยธัน้นที่์ เจ่ยรัวนนที่์ ได้รัับค่�ตอบแที่นในรัูปแบบของโบนัสำจ�กก�รัเป็นปรัะธั�นกรัรัมก�รัในช่วงวันที่่� 1 มกรั�คม –  

8 พฤษัภ�คม 2563 และน�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์ ได้รัับค่�ตอบแที่นในรัูปแบบของโบนัสำในฐ�นะปรัะธั�นกรัรัมก�รัในช่วง 

วันที่่� 9 พฤษัภ�คม – 31 ธัันว�คม 2563

นอกจ�กน้่ คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบของบร้ัษััที่ฯ ที่ั้งคณะ ยังได้รัับค่�ตอบแที่นจ�กบร้ัษััที่ย่อย (คือสำถ�บัน
ก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์) ในฐ�นะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ ในปี 2563 รัวม 38,000 บ�ที่

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย (บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด้ (มหาชำน))  
ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม – 31 ธ์ันวาคม 2563 (หน่วย : บาท)

ชื�อกรรมีการ ตำาแหน่ง ค์่าตอบแท์น โบนัส รวมี

1. น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์* ปรัะธั�นกรัรัมก�รั 1,612,000 - 1,612,000

2. ศ. (พ้เศษั) ปรัะสำพสำุข บุญเดช กรัรัมก�รัอส้ำรัะและกรัรัมก�รัสำรัรัห�
และกำ�หนดค่�ตอบแที่น

1,260,000 215,270 1,475,270

3. น�ยก่อศักด้์ ไชยรััศม่ศักด้์ รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รัที่่� 1  
และกรัรัมก�รัสำรัรัห� 

และกำ�หนดค่�ตอบแที่น

1,260,000 1,462,240 2,722,240

4. น�ยอำ�รัุง สำรัรัพสำ้ที่ธั้์วงศ์ กรัรัมก�รั 
และกรัรัมก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั

1,260,000 1,462,240 2,722,240

5. น�ยอด้เรัก ศรั่ปรัะที่ักษั์ กรัรัมก�รั 1,200,000 1,392,610 2,592,610

6. น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์ กรัรัมก�รั 1,200,000 1,392,610 2,592,610

7. น�ยปรัะเสำรั้ฐ จ�รัุพน้ช กรัรัมก�รั 1,200,000 1,392,610 2,592,610

8. น�ยพ้ที่ย� เจ่ยรัว้สำ้ฐกุล กรัรัมก�รั 1,200,000 1,392,610 2,592,610

9. น�ยปิยะวัฒน์ ฐ้ตะสำัที่ธั�วรักุล กรัรัมก�รั 1,200,000 1,392,610 2,592,610

*  น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์ ได้รัับก�รัแต่งตั้งเมื�อวันที่่� 18 กุมภ�พันธั์ 2563

(2)  ค่าตอบแทนอื�นของกรรมการ
บร้ัษััที่ฯ ได้จัดที่ำ�ปรัะกันคว�มรัับผ้ดชอบของกรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รัรัะดับสำูง (Directors’ and Officers’  

Liabilities Insurance) ที่่�ทีุ่นปรัะกันจำ�นวน 40 ล้�นเหรั่ยญสำหรััฐอเมรั้ก� ค้ดเป็นเบ่้ยปรัะกันปรัะม�ณ 1 ล้�นบ�ที่
ต่อปี
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8.1.3 การกำากับดิ์ูแลบริษัท์ย่อยและบริษัท์ร่วมี
คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ได้กำ�หนดให้ม่กลไกและกรัอบในก�รักำ�กับดูแลนโยบ�ยและก�รัดำ�เน้นง�นของบร้ัษััที่ย่อย  

บร้ัษัทัี่ร่ัวม และกจ้ก�รัอื�นที่่�บร้ัษัทัี่ฯ ไปลงที่นุอย่�งม่นยัสำำ�คญัในรัะดบัที่่�เหม�ะสำมกบัก้จก�รัแต่ละแห่ง เพื�อดแูลรัักษั�ผลปรัะโยชน์ 
ในเง้นลงทีุ่นของบรั้ษััที่ฯ โดย

1. ส่ำงบคุคลเพื�อเป็นตวัแที่นของบร้ัษัทัี่ฯ ไปเป็นกรัรัมก�รั ผู้บร้ัห�รั หรืัอผู้ม่อำ�น�จควบคมุในบร้ัษัทัี่ดงักล�่วต�มสำดัสำว่น
ก�รัถือหุ้น โดยได้รัับคว�มเห็นชอบจ�กที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับร้ัห�รัต�มที่่�รัะบุไว้ในกฎบัตรัคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่

2. กำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่่�และคว�มรัับผ้ดชอบของกรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รัที่่�เป็นตัวแที่นของบร้ัษััที่ฯ ต�มคู่มือ
แจกแจงอำ�น�จดำ�เน้นก�รัของแต่ละบรั้ษััที่ย่อยดังกล่�ว

3. ม่กลไกในก�รักำ�กับดูแลที่่�ม่ผลให้ก�รัเปิดเผยข้อมูลฐ�นะก�รัเง้นและผลก�รัดำ�เน้นง�น ก�รัที่ำ�รั�ยก�รัรัะหว่�ง
บรั้ษััที่ดังกล่�วกับบุคคลที่่�เก่�ยวโยงกัน ก�รัได้ม�หรัือจำ�หน่�ยไปซึ่่�งสำ้นที่รััพย์ หรัือก�รัที่ำ�รั�ยก�รัสำำ�คัญอื�นใดของ
บร้ัษัทัี่ดงักล�่วใหค้รับถว้นถกูตอ้งและใชห้ลกัเกณฑ์์ที่่�เก่�ยวขอ้งกบัก�รัเปิดเผยขอ้มลูและก�รัที่ำ�รั�ยก�รัในลกัษัณะ
ดังกล่�วข้�งต้นในที่ำ�นองเด่ยวกันกับหลักเกณฑ์์ของบร้ัษััที่ฯ ผ่�นที่�งหน่วยง�นส่ำวนกล�งโดยสำ�ยง�นบัญช่และ
ก�รัเงน้กลุ่ม หน่วยง�นกฎหม�ยกล�ง และหน่วยง�นเลข�นุก�รับร้ัษัทัี่ เพื�อสำ�ม�รัถใช้เป็นข้อมูลในก�รัจัดที่ำ�งบก�รัเงน้
ของบร้ัษัทัี่ฯ ได้ต�มม�ตรัฐ�นและกำ�หนดเวล� นอกจ�กน้่ ข้อบงัคบัของบร้ัษัทัี่ย่อยยงัม่ข้อกำ�หนดเก่�ยวกบัก�รัที่ำ�รั�ยก�รั
ที่่�เก่�ยวโยงกัน ก�รัได้ม�หรัือจำ�หน่�ยไปซึ่่�งสำ้นที่รััพย์ ให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ยหลักที่รััพย์อ่กด้วย

4. กำ�หนดรัะบบก�รัควบคุมภ�ยในของบร้ัษััที่ย่อยที่่�เหม�ะสำมและรััดกุม เพ่ยงพอ และก�รัที่ำ�รั�ยก�รัต่�งๆ เป็นไป
อย�่งถกูตอ้งต�มกฎหม�ยและหลกัเกณฑ์์ที่่�เก่�ยวขอ้งตลอดจนคูม่อืแจกแจงอำ�น�จดำ�เน้นก�รั และผ�่นก�รัที่ดสำอบ
รัะบบควบคุมภ�ยในและตรัวจสำอบโดยสำำ�นักตรัวจสำอบภ�ยในของกลุ่ม

8.1.4 การติดิ์ตามีให้มีีการปฏ์ิบัติตามีนโยบายและแนวปฏ์ิบัติในการกำากับดิ์ูแลกิจีการ
บร้ัษัทัี่ฯ ให้คว�มสำำ�คญัในเรืั�องก�รักำ�กบัดแูลก้จก�รัที่่�ด่ โดยได้กำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏ้ิบต้ัที่่�เก่�ยวขอ้งไว้ในนโยบ�ย

ก�รักำ�กบัดแูลกจ้ก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ และจร้ัยธัรัรัมธัรุักจ้และข้อพ่งปฏิบ้ต้ัในก�รัที่ำ�ง�น พร้ัอมที่ัง้จดัอบรัม ที่ดสำอบคว�มรู้ั คว�มเข้�ใจ 
ม่ก�รัสืำ�อสำ�รัและจดักจ้กรัรัมต่�งๆ เพื�อส่ำงเสำร้ัมให้เก้ดก�รัปฏ้ิบต้ัอย่�งแท้ี่จร้ังเพื�อสำร้ั�งคว�มเชื�อมั�นต่อผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยที่กุฝ่่�ย

ในรัอบปี 2563 บร้ัษัทัี่ฯ ได้ม่ก�รัต้ดต�มเพื�อให้เกด้ก�รัปฏ้ิบต้ัต�มก�รักำ�กบัดแูลกจ้ก�รัที่่�ด่ ครัอบคลมุเรืั�อง 1) ส้ำที่ธัม้นษุัยชน
และก�รัปฏ้ิบต้ัด้�นแรังง�น 2) ก�รัพัฒน�ผู้นำ�และที่รััพย�กรับคุคล 3) คว�มผกูพันกบัผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย 4) ก�รัต่อต้�นก�รัที่จุร้ัต
คอร์ัรััปชนั 5) คณุค่�ที่�งสัำงคม สำขุภ�พ และสุำขภ�วะที่่�ด่ 6) ก�รัศก่ษั� 7) ก�รับร้ัห�รัจดัก�รันวัตกรัรัม 8) ก�รัดูแลคว�มปลอดภัย 
อ�ช่วอน�มัย และสำภ�พแวดล้อมในก�รัที่ำ�ง�น 9) ก�รัจัดก�รัก�รัเปล่�ยนแปลงสำภ�พภูม้อ�ก�ศ 10) ก�รัดูแลรัักษั�ที่รััพย�กรันำ�้ 
11) ก�รัปกป้องรัะบบน้เวศและคว�มหล�กหล�ยที่�งช่วภ�พ 12) ก�รัจัดก�รัห่วงโซึ่่อุปที่�นอย่�งรัับผ้ดชอบ 13) ก�รัจัดก�รั 
ขอ้ขดัแยง้และก�รัสำรั�้งก�รัยอมรัับจ�กชมุชน ซึ่่�งผลก�รัต้ดต�มพบว�่บร้ัษัทัี่ฯ ไดด้ำ�เน้นก�รัต�มกรัอบแนวที่�งและเป�้หม�ยของ
แต่ละปรัะเด็นอย่�งครับถ้วนแล้ว

นอกจ�กน่้ บรั้ษััที่ฯ ได้ต้ดต�มเพื�อให้เก้ดก�รัปฏิ้บัต้ต�มก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัที่่�ด่อ่ก 4 ปรัะเด็น ดังน่้

(1) การป้องกันความขัด้แย้งทางผลประโยชำน์
คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ม่หน�้ที่่�ต้องดูแลและจัดก�รัคว�มขดัแย้งของผลปรัะโยชนท์ี่่�อ�จเกด้ข้่นได้รัะหว�่งบร้ัษัทัี่ฯ กบั

ฝ่่�ยจดัก�รั คณะกรัรัมก�รัหรืัอผู้ถือหุ้นรัวมไปถง่ก�รัป้องกนัก�รัใช้ปรัะโยชน์อนัม้ควรัในที่รััพย์ส้ำน ข้อมลู และโอก�สำของ 
บรั้ษััที่ฯ และก�รัที่ำ�ธัุรักรัรัมกับผู้ที่่�ม่สำ่วนสำัมพันธั์เก่�ยวโยงกับบรั้ษััที่ฯ ในลักษัณะที่่�ไม่สำมควรั จ่งได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ย
ที่่�ชัดเจนเรืั�องก�รัที่ำ�รั�ยก�รัที่่�อ�จม่คว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์ ว่�ต้องเป็นไปเพื�อผลปรัะโยชน์ของบร้ัษัทัี่ฯ และผู้ถือหุ้น
โดยรัวม จง่ม่ก�รัพ้จ�รัณ�ก�รัที่ำ�รั�ยก�รัอย่�งรัอบคอบ และต้องผ่�นก�รัพ้จ�รัณ�กลั�นกรัองโดยคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ
ก่อนนำ�เสำนอที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รัเพื�อพ้จ�รัณ�อนุมัต้ โดยกรัรัมก�รัที่่�ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยม้ได้ม่ส่ำวนร่ัวมในก�รัตัดส้ำนใจ  
หลังก�รัอนมุต้ัก�รัที่ำ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกนัม่ก�รัแจง้มต้ที่่�ปรัะชมุตอ่ตล�ดหลักที่รััพยฯ์ เพื�อเผยแพรัใ่หกั้บผู้ถอืหุ้นภ�ยใน
วันที่่�กรัรัมก�รัม่มต้หรัืออย่�งช้�ภ�ยในเวล� 9.00 น. ของวันที่ำ�ก�รัถัดไป เพื�อให้ผู้ถือหุ้นได้รัับที่รั�บข้อมูลที่่�ถูกต้อง 
รัวดเรั็ว ที่ันเหตุก�รัณ์ 
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นอกจ�กน่้ คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ถือเป็นหน้�ที่่�สำำ�คัญที่่�จะป้องกันไม่ให้เก้ดก�รักรัะที่ำ�ที่่�อ�จก่อให้เก้ดคว�มขัดแย้ง
ที่�งผลปรัะโยชน์ โดยกรัรัมก�รั ผู้บรั้ห�รั พนักง�น ครัอบครััว และบุคคลใกล้ช้ดต้องไม่ที่ำ�ธัุรักรัรัมใดๆ ที่่�ม่ขัดแย้งที่�ง
ผลปรัะโยชน์กบับร้ัษัทัี่ฯ ไมว่�่โดยที่�งตรังหรัอืที่�งออ้ม และไมว่�่จะกรัะที่ำ�ดว้ยตนเอง หรัอืรัว่มกับสำม�ช้กในครัอบครััว
 หรัือบุคคลใกล้ช้ด เพื�อหล่กเล่�ยงคว�มไม่เหม�ะสำมที่่�อ�จเก้ดข่้นดังกล่�วจ่งได้ดำ�เน้นก�รั ดังน่้

• จัดที่ำ�รัะบบก�รัรัักษั�คว�มปลอดภยัของขอ้มลู รัวมถง่ก�รักำ�หนดนโยบ�ยและว้ธัป่ฏิบ้ต้ัในก�รัรัักษั�คว�มลบั
ของข้อมูล ก�รัรัักษั�คว�มน่�เชื�อถือและคว�มพรั้อมใช้ของข้อมูล เพื�อให้กรัรัมก�รั ผู้บร้ัห�รั และพนักง�น
ตลอดจนบุคคลหรัือหน่วยง�นที่่�เก่�ยวข้องปฏ้ิบัต้ต�มอย่�งเคร่ังครััด เพื�อม้ให้ม่ก�รัใช้ผลปรัะโยชน์จ�กข้อมูล
เพื�อก�รัซึ่ื้อข�ยหลักที่รััพย์

• กำ�หนดใหก้รัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รัของบร้ัษัทัี่ฯ และบร้ัษัทัี่ย่อย จดัที่ำ�รั�ยง�นก�รัม่ส่ำวนได้เส่ำยที่กุปี และปรัับปรุัง
แก้ไขรั�ยง�นทีุ่กครััง้ที่่�มก่�รัเปล่�ยนแปลง และเกบ็รักัษั�รั�ยง�นไวท้ี่่�เลข�นกุ�รับรัษ้ััที่ นอกจ�กน่ ้ใหส้ำง่สำำ�เน�
รั�ยง�นดังกล่�วให้แก่ปรัะธั�นกรัรัมก�รัและปรัะธั�นคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ รั�ยง�นก�รัม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยของ
กรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รัเป็นก�รัเปิดเผยคว�มสำมัพันธัข์องสำม�ช้กในครัอบครััวหรัอืบคุคลอื�นใดที่่�อ�จก่อใหเ้กด้
คว�มขดัแยง้ที่�งผลปรัะโยชน ์แตห่�กกรัณ่ม่คว�มจำ�เป็นตอ้งที่ำ�รั�ยก�รัดงักล�่ว จะตอ้งกรัะที่ำ�ไปดว้ยคว�ม
โปรัง่ใสำ เที่่�ยงธัรัรัม เสำมือนเป็นก�รัที่ำ�กบับคุคลภ�ยนอกและเป็นไปเพื�อปรัะโยชนส์ำงูสุำดของบร้ัษัทัี่ฯ และในก�รั 
พ้จ�รัณ�อนมุต้ัก�รัที่ำ�รั�ยก�รั กรัรัมก�รัหรืัอผู้บร้ัห�รัที่่�ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยจะไม่ม่ส่ำวนร่ัวมในก�รัพ้จ�รัณ�อนมุต้ั

• จัดที่ำ�นโยบ�ยและแนวปฏ้ิบต้ัเก่�ยวกบัคว�มขดัแย้งที่�งผลปรัะโยชน์เพื�อให้กรัรัมก�รั ผู้บร้ัห�รั และพนกัง�น 
ม่แนวที่�งในก�รัปฏิบ้ต้ัหน้�ที่่�อย่�งซืึ่�อสำตัย์สำจุร้ัต โปร่ังใสำ ไม่แสำวงห�ผลปรัะโยชน์ส่ำวนตน และ/หรืัอผู้เก่�ยวข้อง
และหล่กเล่�ยงคว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์ที่่�อ�จเกด้ข้่นกับบร้ัษัทัี่ฯ โดยกำ�หนดบที่บ�ที่หน้�ที่่�และคว�มรัับผ้ดชอบ
ของคณะกรัรัมก�รั ผู้บร้ัห�รั หน่วยง�นที่่�รัับผ้ดชอบ และพนกัง�น พร้ัอมแนวปฏ้ิบต้ัที่่�พ่งกรัะที่ำ� นอกจ�กน้่ 
ยงัได้ยกตัวอย่�งเหตุก�รัณ์ที่่�อ�จก่อให้เก้ดคว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์เพื�อคว�มเข้�ใจได้อย่�งชัดเจนย้�งข้่น

• อนุมัต้หลักก�รัเก่�ยวกับข้อตกลงที่�งก�รัค้�ที่่�ม่เงื�อนไขก�รัค้�โดยที่ั�วไปให้ฝ่่�ยจัดก�รัสำ�ม�รัถที่ำ�ธัุรักรัรัม 
รัะหว�่งบร้ัษัทัี่ฯ และบร้ัษัทัี่ย่อย กบักรัรัมก�รั ผู้บร้ัห�รั หรัอืบคุคลที่่�ม่คว�มเก่�ยวขอ้งได ้ห�กธัรุักรัรัมเหล�่น้ัน 
ม่ข้อตกลงที่�งก�รัค้�ในลักษัณะเด่ยวกับที่่�ว้ญญููชนจะพ่งกรัะที่ำ�กับคู่สัำญญ�ที่ั�วไปในสำถ�นก�รัณ์เด่ยวกัน 
ด้วยอำ�น�จต่อรัองที่�งก�รัค้�ที่่�ปรั�ศจ�กอท้ี่ธัพ้ลในก�รัที่่�ตนม่สำถ�นะเป็นกรัรัมก�รั ผู้บร้ัห�รั หรืัอบคุคลที่่�ม่คว�ม
เก่�ยวข้อง นอกจ�กน้่ ยงัให้บร้ัษัทัี่ฯ จดัที่ำ�รั�ยง�นสำรุัปก�รัที่ำ�ธัรุักรัรัมดังกล่�วเป็นรั�ยไตรัม�สำ และรั�ยง�นต่อ
ที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่โดยให้ผ่�นก�รัสำอบที่�นจ�กคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ

ในช่วง 4 ปีที่่�ผ่�นม�ในปี 2560 และปี 2562-2563 บร้ัษัทัี่ฯ ไม่ม่ก�รัที่ำ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกันแต่อย่�งใด ม่เฉพ�ะ
ในปี 2561 ที่่�บร้ัษัทัี่ฯ ม่ก�รัที่ำ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกัน 1 รั�ยก�รั คือก�รัขอซ้ืึ่อหุ้นบร้ัษัทัี่ ไที่ยสำม�ร์ัที่ค�ร์ัด จำ�กดั จ�ก
บร้ัษัทัี่ ที่รั ูคอร์ัปอเรัชั�น จำ�กดั (มห�ชน) ซึ่่�งถือเป็นบุคคลที่่�เก่�ยวโยงกันด้วยมลูค่�ของรั�ยก�รัปรัะม�ณ 454 ล้�นบ�ที่ 
และถือเป็นก�รัเข้�ที่ำ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกันปรัะเภที่รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวกับส้ำนที่รััพย์และบร้ัก�รัขน�ดกล�งซึ่่�งได้รัับก�รัอนมุต้ั
จ�กคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบและคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ที่่�ไม่ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยว่� ก�รัที่ำ�รั�ยก�รัดังกล่�วม่คว�มสำมเหตุสำมผล 
เป็นไปเพื�อปรัะโยชน์สำูงสำุดของบร้ัษััที่ฯ และเป็นปรัะโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรัวม ดังม่รั�ยละเอ่ยดปรั�กฏิในสำ�รัสำนเที่ศ 
ก�รัเข้�ที่ำ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกันที่่�ได้เปิดเผยต่อตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ยเมื�อวันที่่� 13 พฤศจ้ก�ยน 2561 
เร่ัยบรั้อยแล้ว นอกจ�กน้่ม่เพ่ยงก�รัที่ำ�ธัุรักรัรัมรัะหว่�งบร้ัษััที่ฯ และบร้ัษััที่ย่อยกับบุคคลที่่�ม่คว�มเก่�ยวข้องกันโดยม่ 
ข้อตกลงที่�งก�รัค้�และม่เงื�อนไขก�รัค้�โดยที่ั�วไปที่่�ฝ่่�ยจัดก�รัสำ�ม�รัถดำ�เน้นก�รัได้ภ�ยใต้หลักก�รัที่่�คณะกรัรัมก�รั
บรั้ษััที่ได้กำ�หนดไว้
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(2) การใชำ้ข้อมูลภัายในเพีื�อแสวงหาผลประโยชำน์
บร้ัษััที่ฯ ให้คว�มสำำ�คัญเรืั�องก�รัใช้ข้อมูลภ�ยในของบร้ัษััที่ฯ เพื�อปรัะโยชน์ส่ำวนตัว โดยได้กำ�หนดไว้ในนโยบ�ย 

ก�รักำ�กบัดแูลกจ้ก�รัและคูมื่อจร้ัยธัรัรัมธุัรัก้จและข้อพ่งปฏิบ้ต้ัในก�รัที่ำ�ง�นของบร้ัษัทัี่ฯ ไม่ให้ใช้ข้อมูลภ�ยในที่่�ตนล่วงรู้ั
และอ�จห�ผลปรัะโยชน์จ�กข้อมูลน้ันก่อนที่่�ข้อมูลจะเปิดเผยแก่สำ�ธั�รัณชนเป็นก�รัที่ั�วไป โดยได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ย
ก�รัป้องกนัก�รัใช้ข้อมูลภ�ยในและแนวปฏ้ิบต้ัสำำ�หรัับกรัรัมก�รั ผู้บร้ัห�รั และพนักง�นเก่�ยวกับก�รัได้ม�หรืัอจำ�หน่�ยไปซึ่่�ง
หลกัที่รััพย์ของบร้ัษัทัี่ฯ เพื�อใช้เป็นม�ตรัก�รัป้องกันก�รัใช้ข้อมูลภ�ยในโดยม้ชอบ (Insider Trading) ของบคุคลที่่�เก่�ยวข้อง
ซึ่่�งหม�ยถ่ง กรัรัมก�รั ผู้บรั้ห�รั และพนกัง�นในหนว่ยง�นที่่�เก่�ยวข้องกับข้อมูลของบรั้ษััที่ฯ รัวมถ่งคู่สำมรัสำและบุตรัหรัอื
บุตรับุญธัรัรัมที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะของบุคคลดังกล่�ว ดังน่้

• เมื�อจะม่ก�รัที่ำ�รั�ยก�รัได้ม�หรืัอจำ�หน่�ยไปซึ่่�งหลกัที่รััพย์ของบร้ัษัทัี่ฯ กรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รัของบร้ัษัทัี่ฯ ต้อง 
แจ้งล่วงหน้�อย่�งน้อย 1 วันที่ำ�ก�รัก่อนวันที่่�จะที่ำ�รั�ยก�รั โดยต้องจัดที่ำ�แบบฟอร์ัม “แบบแจ้งก�รัได้ม�/ 
จำ�หน่�ยไปซึ่่�งหลักที่รััพย์ล่วงหน้� (Pre-59 Form) และสำ่งให้หน่วยง�นเลข�นุก�รับรั้ษััที่เก็บไว้เป็นหลักฐ�น 
ก่อนที่ำ�รั�ยก�รัดังกล่�ว และจะม่ก�รัสำรุัปรั�ยง�นก�รัที่ำ�แบบ Pre-59 เพื�อรั�ยง�นต่อที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รั
บร้ัษััที่ทุี่กปี จ�กน้ันเมื�อม่ก�รัที่ำ�รั�ยก�รัได้ม�หรัือจำ�หน่�ยไปซึ่่�งหลักที่รััพย์ของบร้ัษััที่ฯ แล้วจะต้อง 
จัดที่ำ�รั�ยง�นก�รัเปล่�ยนแปลงก�รัถือหลักที่รััพย์ของบร้ัษััที่ (แบบ 59) ที่�งอ้เล็กที่รัอน้กส์ำ และแจ้งต่อ 
สำำ�นักง�น ก.ล.ต. ภ�ยใน 3 วันที่ำ�ก�รันับแต่วนัที่ำ�รั�ยก�รั เพื�อให้ ก.ล.ต. เปิดเผยก�รัเปล่�ยนแปลงก�รัถือครัอง
หลกัที่รััพย์ดงักล่�วผ่�นที่�งเว็บไซึ่ต์ของ ก.ล.ต. ที่ำ�ให้ผู้ลงที่นุสำ�ม�รัถต้ดต�มคว�มเคลื�อนไหวก�รัถือหลกัที่รััพย์
ของบุคคลดังกล่�วซึ่่�งอยู่ในตำ�แหน่งหรัือฐ�นะที่่�อ�จล่วงรู้ัข้อมูลภ�ยในของบร้ัษััที่ฯ และอ�จห�ผลปรัะโยชน์
จ�กข้อมูลนั้นก่อนที่่�ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นก�รัที่ั�วไป 

• กรัรัมก�รั ผู้บร้ัห�รั และพนักง�นที่่�เข้�ถ่งหรืัอครัอบครัองข้อมูลภ�ยในจะถูกแจ้งเตือนให้งดที่ำ�รั�ยก�รัได้ม�
หรืัอจำ�หน่�ยไปซึ่่�งหลกัที่รััพย์ของบร้ัษัทัี่ฯ ในช่วงก่อนเผยแพร่ังบก�รัเงน้ต�มเวล�ที่่�กำ�หนด โดยบร้ัษัทัี่ฯ ได้จัด 
ที่ำ�บัญช่รั�ยชื�อบุคคลที่่�สำ�ม�รัถเข้�ถ่งหรัือครัอบครัองข้อมูลภ�ยใน (Insider List) ซึ่่�งได้แก่ กรัรัมก�รั  
ผู้บรั้ห�รั พนกัง�น หรัือบุคคลที่่�ม่โอก�สำลว่งรัู้ข้อมูลภ�ยในและอ�จห�ผลปรัะโยชนจ์�กข้อมูลนัน้ก่อนที่่�ข้อมูล
จะเปิดเผยต่อสำ�ธั�รัณชน ซึ่่�งผู้ที่่�เข้�หลกัเกณฑ์์ดังกล่�วจะถูกห้�มที่ำ�รั�ยก�รัได้ม�หรืัอจำ�หน่�ยไปซึ่่�งหลกัที่รััพย์
ของบร้ัษััที่ฯ ในช่วงที่่�ม่ข้อมูลภ�ยในหรัือข้อมูลอื�นที่่�อ�จม่ผลกรัะที่บต่อรั�ค�หลักที่รััพย์ รัวมถ่งในช่วง 
รัะยะเวล� 30 วัน ก่อนก�รัเปิดเผยข้อมูลงบก�รัเง้นของบรั้ษััที่ฯ ต่อตล�ดหลักที่รััพย์ฯ และ 1 วันหลังจ�กก�รั 
เปิดเผยข้อมูล โดยหน่วยง�นเลข�นุก�รับร้ัษััที่จะสำ่งข้อคว�มเป็นไปรัษัณ่ย์ที่�งอ้เล็กที่รัอน้กสำ์ (E-mail)  
แจ้งเตือนแก่บคุคลที่่�เก่�ยวข้องดงักล่�วให้งดที่ำ�รั�ยก�รัได้ม�หรืัอจำ�หน่�ยไปซึ่่�งหลกัที่รััพย์ของบร้ัษัทัี่ฯ ล่วงหน้�
เป็นเวล� 1 สำัปด�ห์ก่อนถ่งเวล�ห้�มทีุ่กครัั้ง 

• ห้�มม้ให้ม่ก�รัใช้ข้อมูลภ�ยในที่่�ยังม้ได้เปิดเผยต่อสำ�ธั�รัณชนหรัือตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย 
ไปแสำวงห�ผลปรัะโยชน์ให้กับตนเองหรัือผู้เก่�ยวข้องในที่�งม้ชอบซึ่่�งเป็นก�รัเอ�เปรั่ยบผู้ถือหุ้นรั�ยอื�น

• กำ�หนดให้ม่ก�รัรั�ยง�นก�รัถือครัองหลกัที่รััพย์ของบร้ัษัทัี่ฯ โดยกรัรัมก�รัและผู้บร้ัห�รัของบร้ัษัทัี่ฯ คูส่ำมรัสำ และ
ของบุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะของกรัรัมก�รัและผู้บรั้ห�รัต่อที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่เป็นรั�ยไตรัม�สำ

ที่ั้งน้่ในปี 2563 ที่่�ผ่�นม� ไม่ปรั�กฏิก�รักรัะที่ำ�คว�มผ้ดของกรัรัมก�รั กรัรัมก�รับร้ัห�รั ผู้บร้ัห�รัรัะดับสำูง  
และพนักง�นที่่�เก่�ยวข้องเก่�ยวกับก�รัใช้ข้อมูลภ�ยในแต่อย่�งใด
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รายงานการถือหลักทรัพีย์ของกรรมการบริษัท ซีีพีี ออลล์ จำากัด้ (มหาชำน) ประจำาปี 2563 และปี 2562

ชื�อผึู้้ถุือหลักท์รัพิย์ ตำาแหน่ง

2563 2562 เพิิ�มีข้้น/ลดิ์ลง 
จีากปีท์ี�ผึ้่านมีา 

(หุ้น)
% ต่อท์ุนชำาระ 

แล้ว
8,983,101,348

จีำานวน 
หุ้นสามีัญ

(หุ้น)

จีำานวน 
หุ้นสามีัญ

(หุ้น)

ศ. (พ้เศษั) ปรัะสำพสำขุ  บญุเดช

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รัอ้สำรัะ/ปรัะธั�น
กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืน

และบรัรัษััที่ภ้บ�ล

-

-

-

-

-

-

-

-

พล.ต.อ. พัชรัว�ที่ วงษั์สำุวรัรัณ

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รัอ้สำรัะ/ปรัะธั�น
กรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่น

และสำรัรัห�กรัรัมก�รั/
กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืน

และบรัรัษััที่ภ้บ�ล

-

-

-

-

-

-

-

-

น�ยผดุง เตชะศรั้นที่รั์

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รัอ้สำรัะ/ 
ปรัะธั�นกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ/

กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืน
และบรัรัษััที่ภ้บ�ล/ 

กรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่น
และสำรัรัห�กรัรัมก�รั

0.00011

-

9,824

-

9,824

-

-

-

น�ยปรั่ด่ บุญยัง

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รัอ้สำรัะ/กรัรัมก�รั
ตรัวจสำอบ

0.00759

-

681,478

-

681,478

-

-

-

น�งนำ้�ผ่้ง วงศ์สำม้ที่ธั้์

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รัอ้สำรัะ/กรัรัมก�รั
ตรัวจสำอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

ปรัะธั�นกรัรัมก�รั 0.00248

-

222,396

-

222,396

-

-

-

น�ยก่อศักด้์ ไชยรััศม่ศักด้์

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รั/ 
ปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั

0.10094

-

9,067,580

-

9,027,235

-

40,345

-

น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รั/
กรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่น

และสำรัรัห�กรัรัมก�รั

-

0.00004

-

4,000

-

3,000

-

1,000

น�ยอด้เรัก ศรั่ปรัะที่ักษั์

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รั -

-

-

-

-

-

-

-
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ชื�อผึู้้ถุือหลักท์รัพิย์ ตำาแหน่ง

2563 2562 เพิิ�มีข้้น/ลดิ์ลง 
จีากปีท์ี�ผึ้่านมีา 

(หุ้น)
% ต่อท์ุนชำาระ 

แล้ว
8,983,101,348

จีำานวน 
หุ้นสามีัญ

(หุ้น)

จีำานวน 
หุ้นสามีัญ

(หุ้น)

น�ยอำ�รัุง สำรัรัพสำ้ที่ธั้์วงศ์

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รั/ 
กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืน

และบรัรัษััที่ภ้บ�ล/ 
กรัรัมก�รับรั้ห�รั

-

-

-

-

-

-

-

-

น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รั 0.00339

-

304,802

-

304,802

-

-

-

น�ยปรัะเสำรั้ฐ จ�รัุพน้ช

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รั -

-

-

-

-

-

-

-

น�ยพ้ที่ย� เจ่ยรัว้สำ้ฐกุล

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รั/รัองปรัะธั�น
กรัรัมก�รับรั้ห�รั

0.02189

-

1,966,209

-

1,947,726

-

18,483

-

น�ยปิยะวัฒน์ ฐ้ตะสำัที่ธั�วรักุล

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รั/รัองปรัะธั�น
กรัรัมก�รับรั้ห�รั

0.00102

0.00002

91,256

2,000

76,550

2,000

14,706

-

น�ยธั�น้นที่รั์ บูรัณม�น้ต

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รั/กรัรัมก�รับรั้ห�รั 
และปรัะธั�นเจ้�หน้�ที่่�บรั้ห�รั

0.00576

-

517,560

-

495,300

-

22,260

-

รวมกรรมการ 0.14324 12,867,105 12,770,311 96,794

รายงานการถือหลักทรัพีย์ของผู้บริหารระด้ับสูงบริษัท ซีีพีี ออลล์ จำากัด้ (มหาชำน) ประจำาปี 2563 และปี 2562

ชื�อผึู้้ถุือหลักท์รัพิย์ ตำาแหน่ง

2563 2562 เพิิ�มีข้้น/ลดิ์ลง 
จีากปีท์ี�ผึ้่านมีา 

(หุ้น)
% ต่อท์ุนชำาระ 

แล้ว
8,983,101,348

จีำานวน 
หุ้นสามีัญ

(หุ้น)

จีำานวน 
หุ้นสามีัญ

(หุ้น)

น�ยว้เศษั ว้ศ้ษัฏิ์ว้ญญูู

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รับรั้ห�รั 0.00066

0.00223

59,055

200,000

63,008

-

(3,953)

200,000

น�ยที่ว่ศักด้์ แก้วรััตนปัที่ม�

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รับรั้ห�รั/  
รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ 

สำ�ยง�นบัญช่และก�รัเง้น

0.00118

0.00537

105,679

482,103

88,760

482,103

16,919

-
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ชื�อผึู้้ถุือหลักท์รัพิย์ ตำาแหน่ง

2563 2562 เพิิ�มีข้้น/ลดิ์ลง 
จีากปีท์ี�ผึ้่านมีา 

(หุ้น)
% ต่อท์ุนชำาระ 

แล้ว
8,983,101,348

จีำานวน 
หุ้นสามีัญ

(หุ้น)

จีำานวน 
หุ้นสามีัญ

(หุ้น)

น�ยว้เช่ยรั จ่งว้โรัจน์

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รับรั้ห�รั/ 
รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ 

สำ�ยง�น CAFM

0.00044

-

39,236

-

32,961

-

6,275

-

น�งสำ�วล�วัณย์ เต่ยงหงษั�กุล

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รับรั้ห�รั/ 
รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ 

สำ�ยง�นที่รััพย�กรับุคคล

0.00371

0.0004

333,183

3,500

325,260

3,500

7,923

-

น�ยยุที่ธัศักด้์ ภูม้สำุรักุล 

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รัผู้จัดก�รั (รั่วม) 0.00167

-

150,348

-

141,842

-

8,506

-

น�ยว้ชัย จันที่รั์จรั้ย�กุล

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

กรัรัมก�รัผู้จัดก�รั (รั่วม) 0.00183

-

164,491

1,600

158,889

1,600

5,602

-

น�ยเกรั่ยงชัย บุญโพธั้์อภ้ช�ต้

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ 
รัองสำ�ยง�นบัญช่และก�รัเง้น

0.00384

-

345,078

-

330,948

-

14,130

-

น�ยอำ�พ� ยงพ้ศ�ลภพ

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ 
สำ�ยง�นกรัะจ�ยสำ้นค้�

0.00097

-

87,353

-

80,794

-

6,559

-

น�ยว้วัฒน์ พงษั์ฤที่ธั้์ศักด�

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั 
สำ�ยง�นสำ�รัสำนเที่ศ

0.000037

-

33,223

-

27,642

-

5,581

-

น�งภภัสำสำรั ธันสำรั

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั
สำ�ยง�นจัดซึ่ื้อ

0.00127

-

114,277

-

110,273

-

4,004

-

น�ยรัณกฤต พจม�นพรัชัย

คู่สำมรัสำและบุตรั 
ที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ

รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั
สำ�ยง�นกลยุที่ธั์องค์กรั

0.00118

0.00029

105,831

26,467

99,091

25,001

6,740

1,466

รวมผู้บริหาร 0.02505 2,251,424 1,971,672 279,752

รวมกรรมการและผู้บริหาร 0.16828 15,118,529 14,741,983 376,546
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(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชำัน
คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ได้ตรัะหนักและให้คว�มสำำ�คัญกับก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัที่่�ด่ โดยสำนับสำนุนให้บรั้ษััที่ฯ เข้�รั่วม

ปรัะก�ศเจตน�รัมณ์และได้รัับก�รัรัับรัองเป็นสำม�ช้กแนวรัว่มปฏิบ้ต้ั (Collective Action Coalition) ของภ�คเอกชนไที่ย
ในก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จรั้ต ซึ่่�งเมื�อวันที่่� 30 ม้ถุน�ยน 2563 ที่�งบรั้ษััที่ฯ ได้รัับก�รัต่ออ�ยุเป็นสำม�ช้กแนวรั่วมปฏิ้บัต้ของ
ภ�คเอกชนไที่ยเป็นคร้ัังที่่� 1 ต่อไปอก่ 3 ปี และบร้ัษัทัี่ฯ ยงัได้เข้�ร่ัวมเป็นสำม�ช้กของข้อตกลงแห่งสำหปรัะช�ช�ต้ (United 
Nations Global Compact: UNGC) โดยคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ได้ม่มต้อนุมัต้นโยบ�ยก�รัต่อต้�นก�รัคอรั์รััปชัน และ 
แนวปฏ้ิบต้ัสำำ�หรัับก�รัต่อต�้นก�รัทุี่จร้ัต ก�รัให้และรัับของขวัญ ก�รัรัับรัอง เงน้สำนับสำนุน และก�รับร้ัจ�ค เพื�อให้กรัรัมก�รั
ผู้บรั้ห�รั และพนักง�นของบรั้ษััที่ฯ ต้องปฏิ้บัต้ต�มม�ตรัก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จรั้ตคอรั์รััปชันอย่�งเครั่งครััด เพื�อเสำรั้มสำรั้�ง
วฒันธัรัรัมองคก์รัที่่�โปรัง่ใสำและม่จรัรัย�บรัรัณ โดยไมเ่ข้�ไปเก่�ยวขอ้งกบัก�รัที่จุร้ัตคอรัรั์ัปชนั ไมว่่�ที่�งตรังหรัอืที่�งออ้ม
รัวมที่ัง้ไม่เพ้กเฉยหรืัอละเลยต่อก�รัที่จุร้ัตที่่�เก่�ยวข้องกบับร้ัษัทัี่ฯ และเพื�อใหค้ว�มรู้ัคว�มเข้�ใจเก่�ยวกับม�ตรัก�รัต่อต�้น
ก�รัทีุ่จร้ัตคอร์ัรััปชัน บร้ัษััที่ฯ ได้ม่ก�รัเผยแพรั่เรืั�องก�รัต่อต้�นก�รัคอร์ัรััปชัน โดยจัดให้ม่ก�รัสืำ�อสำ�รั ปรัะช�สัำมพันธั์ 
และฝึกอบรัม รัวมที่ัง้โที่ษัที่�งว้นัยไปยังกรัรัมก�รั ผู้บร้ัห�รั และพนกัง�นของบร้ัษัทัี่ฯ ตลอดจนจดัให้ม่ก�รัปฐมน้เที่ศแก่
พนักง�นใหม่ถ่งนโยบ�ยและแนวปฏ้ิบัต้ดังกล่�ว รัวมที่ั้งกำ�หนดแนวที่�งในก�รัต้ดต�มและปรัะเม้นผลก�รัปฏิ้บัต้ต�ม
นโยบ�ยก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จรั้ตคอรั์รััปชัน 

นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ เชื�อว่�คว�มสำำ�เรัจ็ที่่�ยั�งยืนจำ�เป็นต้องอยู่บนพ้ืนฐ�นของก�รัดำ�เน้นธัรุัก้จอย่�งรัับผ้ดชอบตลอดที่ัง้
ห่วงโซึ่่อุปที่�น อ�ที่้ ก�รัเค�รัพต่อสำ้ที่ธั้มนุษัยชน หลักธัรัรัม�ภ้บ�ล และรัักษั�สำ้�งแวดล้อม เป็นต้น ด้วยเหตุน่้บรั้ษััที่ฯ  
จง่ได้จัดที่ำ�คูมื่อจร้ัยธัรัรัมและแนวปฏ้ิบต้ัสำำ�หรัับคูค้่� Supplier Code of Conduct and Guideline ที่่�ม่คว�มสำอดคล้องกบั
แนวที่�งปฏิ้บัต้สำ�กลที่ั้ง UN Global Compact รัวมถ่งก�รัเค�รัพ และพรั้อมปฏิ้บัต้ต�มกฎหม�ย กฎรัะเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง
เพื�อเป็นแนวที่�งก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้ร่ัวมกัน ม่ก�รัจัดสัำมมน�ให้กับคูค้่�เพื�อสำนบัสำนนุให้เข้�ร่ัวมโครังก�รั CAC SME Certification 
ของโครังก�รัแนวรั่วมปฏิ้บัต้ของภ�คเอกชนไที่ยในก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จรั้ต

การด้ำาเนินการของบริษัทฯ เพีื�อให้เป็นไปตามนโยบายในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชำัน 
บร้ัษัทัี่ฯ ได้กำ�หนดนโยบ�ยและแนวที่�งปฏิบ้ต้ัต�มแนวที่�งต่อต้�นที่จุร้ัตคอร์ัรััปชนัให้ผู้บร้ัห�รัและพนกัง�นปฏิบ้ต้ัต�ม

อย่�งเครั่งครััด โดยบรั้ษััที่ฯ ได้กำ�หนดหน้�ที่่�ของหน่วยง�นบรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงในก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จรั้ต ดังน่้
1. เป็นผู้ปรัะสำ�นง�นและให้คำ�แนะนำ�เรืั�องกรัะบวนก�รัปฏิบ้ต้ัง�นหรืัอเรืั�องอื�นๆ ที่่�เก่�ยวกับก�รัตอ่ต้�นก�รัทุี่จร้ัต
2. ใหค้ำ�ปร่ักษั�แกผู้่บร้ัห�รัสำำ�หรัับก�รัปรัะเม้นคว�มเสำ่�ยงด้�นก�รัที่จุร้ัต และรัวบรัวมผลก�รัปรัะเม้นคว�มเสำ่�ยง

ด้�นก�รัทีุ่จรั้ต เพื�อจัดที่ำ�เอกสำ�รัคว�มเสำ่�ยงด้�นก�รัทีุ่จรั้ตขององค์กรั
3. เสำนอข้อมูลเมื�อม่ปรัะเดน็ที่่�เก่�ยวขอ้งกับคว�มเสำ่�ยงจ�กก�รัทุี่จร้ัตรัะดบัองคก์รั หรัอืม่คว�มเสำ่�ยงจ�กก�รัทุี่จร้ัต

ปรัะเด็นใหม่ๆ เก้ดข่้น
4. ต้ดต�มให้แตล่ะสำ�ยง�นม่ก�รัป้องกนัก�รัที่จุร้ัตและบร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยงจ�กก�รัที่จุร้ัตอย�่งเพ่ยงพอ และให้ที่รั�บ

ถง่เหตุก�รัณ์ต�่งๆ ที่่�เป็นคว�มเสำ่�ยงจ�กก�รัที่จุร้ัตอย�่งม่นยัสำำ�คญั เพื�อให้เกด้ก�รัจดัก�รัอย�่งม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ
และรัวดเรั็ว

ในปี 2563 บรั้ษััที่ฯ ได้จัดที่ำ�โครังก�รัยกรัะดับก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงด้�นทีุ่จรั้ตคอรั์รััปชัน ได้แก่
• โครังก�รัอบรัมผู้นำ�รัุ่นใหม่กับธัรัรัม�ภ้บ�ล 
• โครังก�รัสืำ�อสำ�รัค�ถ�ธัรัรัม�ภ้บ�ล ซึ่ื�อสัำตย์ โปรัง่ใสำ ยตุ้ธัรัรัม คำ�น่งถง่ชุมชน สำงัคม ส้ำ�งแวดลอ้ม ให้กบัผู้บร้ัห�รั 

และพนักง�นในองค์กรั 
• โครังก�รัง�น “วันต่อต้�นคอรั์รััปชัน” โดยก�รัเข้�รั่วมกับเครัือข่�ยของภ�ครััฐ 
• โครังก�รันักค้นห�ภัยมืด (Black Swan Award) โดยให้พนกัง�นในบร้ัษัทัี่ฯ เข้�ร่ัวมปรัะกวดปรัะเดน็คว�มเสำ่�ยง

ผ่�นช่องที่�ง Electronic และ QR Code
• โครังก�รัว�งรัะบบควบคุมภ�ยในเพื�อป้องกันคว�มเสำ่�ยง 
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• โครังก�รัปรัับปรัุงปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พ CCTV ลดคว�มเสำ่�ยงในก�รัเก้ดก�รัทีุ่จรั้ต 
• ขย�ยหลักสำูตรัก�รัฝึกอบรัมก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จรั้ตคอรั์รััปชันไปยังพนักง�นทีุ่กรัะดับรัวมที่ั้ง Store Business 

Partner (SBP) และรั้�นปรัะเภที่ได้รัับสำ้ที่ธั้ช่วงอ�ณ�เขต
บร้ัษััที่ฯ ม่ก�รัฝึกอบรัมให้คว�มรู้ักับผู้บร้ัห�รัและพนักง�นโดยเน้นยำ้�และปลูกฝังให้พนักง�นทีุ่กคนตรัะหนักถ่ง

ก�รักรัะที่ำ�ที่่�อ�จก่อให้เกด้คว�มเสำ่�ยงในด้�นก�รัที่จุร้ัตคอร์ัรััปชนั โดยม่ก�รัว้เครั�ะห์ข้อบ่งช้่ ปรัะเม้นคว�มเสำ่�ยงของก�รัเกด้
ที่จุร้ัตคอร์ัรััปชันอย่�งสำมำ��เสำมอ ซึ่่�งถือเป็นคว�มเสำ่�ยงหน่�งภ�ยใตค้ว�มเสำ่�ยงภ�คบงัคบั Mandatory Risk ซึ่่�งทุี่กหนว่ยง�น
ในกลุ่มธุัรักจ้ต้องที่ำ�ก�รัปรัะเม้นและต้ดต�ม ที่บที่วนม�ตรัก�รัควบคุมให้สำอดคล้องต่อก�รัเปล่�ยนแปลงที่กุไตรัม�สำ โดยม่

1. หน่วยง�นบร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงเป็นผู้ต้ดต�มสำรุัปผลก�รัที่บที่วนเป็นภ�พของบร้ัษััที่ฯ รัวมที่ั้งปรัะสำ�นง�นกับ 
สำำ�นกัตรัวจสำอบเพื�อก�รัสำอบที่�นและปรัะเม้นผลก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงสำำ�หรัับให้พนกัง�นใช้เป็นแนวที่�งปฏ้ิบต้ั
เพื�อป้องกันก�รัเก้ดทีุ่จรั้ตคอรั์รััปชัน 

2. สำำ�นักตรัวจสำอบที่ำ�หน้�ที่่�ต้ดต�มก�รักำ�กับดูแลที่่�ด่ ก�รัปฏิ้บัต้ต�มจรัรัย�บรัรัณธุัรัก้จ และนโยบ�ยต่อต้�น
ที่จุร้ัตคอร์ัรััปชนัที่กุคร้ัังเมื�อม่ก�รัเข้�ตรัวจสำอบ ในปี 2563 บร้ัษัทัี่ฯ ได้ม่ก�รัขย�ยหลกัสูำตรัก�รัฝึกอบรัมก�รั
ต่อต้�นก�รัที่จุร้ัตคอร์ัรััปชนั เพื�อให้มั�นใจว่�ที่กุหน่วยง�นในองค์กรัม่ก�รัดำ�เน้นก�รัอย่�งถกูต้องและเป็นไปต�ม
นโยบ�ย

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
นอกจ�กม�ตรัก�รัก�รัป้องกันก�รัทีุ่จร้ัตที่่�สำ�ม�รัถช่วยลดโอก�สำที่่�จะเก้ดก�รัทีุ่จร้ัตได้แล้ว บร้ัษััที่ฯ ยังได้จัดที่ำ�

ม�ตรัก�รัตรัวจพบก�รัทุี่จร้ัตเพื�อช่วยให้ตรัวจพบและรั�ยง�นก�รักรัะที่ำ�ที่่�อ�จเป็นก�รัทุี่จร้ัตอย่�งที่นัท่ี่วงที่ ่บร้ัษัทัี่ฯ จง่ได้
กำ�หนดช่องที่�งก�รัสืำ�อสำ�รัเพื�อให้ผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยและผู้ม่ส่ำวนเก่�ยวข้องรัวมถง่กรัรัมก�รั ผู้บร้ัห�รั และพนกัง�นได้ม่ช่องที่�ง 
ก�รัร้ัองเร่ัยน หรืัอแจ้งเบ�ะแสำก�รัทุี่จร้ัต รัวมที่ัง้กรัณ่ที่่�ไม่ได้รัับคว�มเป็นธัรัรัม (Whistleblowing) โดยม่สำำ�นักตรัวจสำอบ
ซึ่่�งได้รัับมอบหม�ยจ�กคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบที่ำ�หน้�ที่่�กลั�นกรัองเบ�ะแสำและข้อร้ัองเร่ัยนดังกล่�ว บร้ัษััที่ฯ ได้ให้ 
คว�มสำำ�คัญกับก�รัรัักษั�คว�มลับของผู้รั้องเร่ัยนหรืัอผู้แจ้งเบ�ะแสำ ก�รัเก็บข้อมูลก�รัร้ัองเร่ัยน เพื�อป้องกันก�รัได้รัับ
ผลกรัะที่บจ�กก�รัร้ัองเร่ัยนหรืัอแจ้งเบ�ะแสำ ซึ่่�งจะรัับรู้ัเฉพ�ะบคุคลที่่�ได้รัับมอบหม�ยและผู้ที่่�เก่�ยวข้องเท่ี่�น้ัน ในปีที่่�ผ่�นม�
ม่เบ�ะแสำและข้อรั้องเรั่ยนที่ั้งสำ้�น 84 เรัื�อง พบว่�ม่ 7 เรัื�อง ที่่�เก่�ยวข้องกับก�รัทีุ่จรั้ต เรัื�องทีุ่จรั้ตที่่�พบ บรั้ษััที่ฯ ได้พ้จ�รัณ�
และลงโที่ษัผู้กรัะที่ำ�ผ้ด พรั้อมที่ั้งกำ�หนดม�ตรัก�รัแนวที่�งแก้ไขเพื�อไม่ให้เก้ดซึ่ำ้� โดยสำ�ม�รัถแจ้งเรืั�องรั้องเร่ัยนหรืัอ
เบ�ะแสำเก่�ยวกบัก�รัที่จุร้ัต ก�รักรัะที่ำ�ผ้ดจร้ัยธัรัรัมธุัรักจ้ ผ้ดกฎหม�ย ผ้ดรัะเบย่บข้อบงัคบั หรืัอก�รักรัะที่ำ�ที่่�ไม่เหม�ะสำม
ของกรัรัมก�รั ผู้บรั้ห�รั และพนักง�นของบรั้ษััที่ฯ และบรั้ษััที่ย่อย ได้ต�มช่องที่�ง ดังน่้

1.  ที่�งจดหม�ยอ้เล็กที่รัอน้กสำ์ โดยสำ่งถ่งผู้รัับแจ้งเบ�ะแสำคณะใดคณะหน่�ง ดังน่้
-  คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ  AuditCommittee@cpall.co.th
-  คณะกรัรัมก�รับรัรัษััที่ภ้บ�ล  CGcommittee@cpall.co.th
-  คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่  BOD@cpall.co.th

2.  ที่�งไปรัษัณ่ย์ โดยรัะบุหน้�ซึ่องถ่ง
สำำ�นักตรัวจสำอบ บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
เลขที่่� 119 ชั้น 16 อ�ค�รัธั�รั�สำ�ที่รั ซึ่อยสำ�ที่รั 5 ถนนสำ�ที่รัใต้
แขวงทีุ่่งมห�เมฆ เขตสำ�ที่รั กรัุงเที่พ 10120

3.  ที่�งศูนย์แจ้งข้อมูล
โที่รัศัพที่์  0 2071 2770
โที่รัศัพที่์ 0 2826 7744
โที่รัสำ�รั 0 2071 8623
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4. ที่�งสำื�อ Online ของบรั้ษััที่ฯ
• เว็บไซึ่ต์ www.cpall.co.th Icon “แจ้งเบ�ะแสำและเรัื�องรั้องเรั่ยน”
• www.facebook.com/CPALL7 (Inbox)

5. ผ่�นที่�งโครังก�รัเค�ะรัะฆัง 
โที่รัศัพที่์  0 2071 1717 (ใช้เฉพ�ะภ�ยในบรั้ษััที่ฯ)

6. ที่�งแอปพล้เคชัน CP ALL Connect>More>Portal>Whistleblowing (ใช้เฉพ�ะภ�ยในบรั้ษััที่ฯ)

8.2 รายงานผึ้ลการปฏ์ิบัติหน้าท์ี�ของค์ณะกรรมีการตรวจีสอบในรอบปีท์ี�ผึ้่านมีา
8.2.1 จีำานวนค์รั้งของการประชุมีค์ณะกรรมีการตรวจีสอบ

ในรัอบปี 2563 คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบได้ม่ก�รัปรัะชุมรัวม 13 ครัั้ง โดยม่กรัรัมก�รัเข้�รั่วมปรัะชุม ดังน่้

รายชื�อ ตำาแหน่ง จีำานวนค์รั้ง

1. น�ยผดุง เตชะศรั้นที่รั์* ปรัะธั�นกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ 13/13

2. น�ยปรั่ด่ บุญยัง* กรัรัมก�รัตรัวจสำอบ 13/13

3. น�งน้ำ�ผ่้ง วงศ์สำม้ที่ธั้์* กรัรัมก�รัตรัวจสำอบ 13/13

* กรัรัมก�รัอ้สำรัะ

8.2.2 ผึ้ลการปฏ์ิบัติหน้าท์ี�ของค์ณะกรรมีการตรวจีสอบ
(ปรั�กฏิต�มเอกสำ�รัแนบ 6 รั�ยง�นคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ)

8.3 สรุปผึ้ลการปฏ์ิบัติหน้าท์ี�ของค์ณะกรรมีการชุดิ์ย่อยอื�นๆ
8.3.1 จีำานวนค์รั้งของการประชุมีค์ณะกรรมีการชุดิ์ย่อยอื�น

-	คณะกรรมการกำากับด้แลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล
ในรัอบปี 2563 คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลได้ม่ก�รัปรัะชุมรัวม 4 ครัั้ง ดังน่้

รายชื�อ ตำาแหน่ง จีำานวนค์รั้ง

1. ศ. (พ้เศษั) ปรัะสำพสำุข บุญเดช* ปรัะธั�นกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล 4

2. พล.ต.อ. พัชรัว�ที่ วงษั์สำุวรัรัณ* กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล 4

3. น�ยผดุง เตชะศรั้นที่รั์* กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล 4

4. น�ยอำ�รัุง สำรัรัพสำ้ที่ธั้์วงศ์ กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล 3

* กรัรัมก�รัอ้สำรัะ

-	คณะกรรมการกำาหุ้นดค�าต่อบแทนและสรรหุ้ากรรมการ
ในรัอบปี 2563 คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัได้ม่ก�รัปรัะชุมรัวม 2 ครัั้ง ดังน่้

รายชื�อ ตำาแหน่ง จีำานวนค์รั้ง

1. พล.ต.อ. พัชรัว�ที่ วงษั์สำุวรัรัณ* ปรัะธั�นกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่น 
และสำรัรัห�กรัรัมก�รั

2

2. น�ยผดุง เตชะศรั้นที่รั์* กรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั 2

3. น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์ กรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั 2

* กรัรัมก�รัอ้สำรัะ
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-	คณะกรรมการบริหุ้าร
ในรัอบปี 2563 คณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัได้ม่ก�รัปรัะชุมรัวม 12 ครัั้ง ดังน่้

รายชื�อ ตำาแหน่ง จีำานวนค์รั้ง

1. น�ยก่อศักด้์ ไชยรััศม่ศักด้์ ปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั 12

2. น�ยพ้ที่ย� เจ่ยรัว้สำ้ฐกุล รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั 12

3. น�ยปิยะวัฒน์ ฐ้ตะสำัที่ธั�วรักุล รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั 11

4. น�ยอำ�รัุง สำรัรัพสำ้ที่ธั้์วงศ์ กรัรัมก�รับรั้ห�รั 10

5. น�ยธั�น้นที่รั์ บูรัณม�น้ต กรัรัมก�รับรั้ห�รั 10

6. น�ยว้เศษั ว้ศ้ษัฏิ์ว้ญญูู กรัรัมก�รับรั้ห�รั 12

7. น�ยที่ว่ศักด้์ แก้วรััตนปัที่ม� กรัรัมก�รับรั้ห�รั 12

8. น�ยว้เช่ยรั จ่งว้โรัจน์ กรัรัมก�รับรั้ห�รั 12

9. น�งสำ�วล�วัณย์ เต่ยงหงษั�กุล กรัรัมก�รับรั้ห�รั 10

8.3.2 ผึ้ลการปฏ์ิบัติหน้าท์ี�ของค์ณะกรรมีการชุดิ์ย่อยอื�นๆ
- คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล
 (ปรั�กฏิต�มรั�ยง�นของคณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล)
- คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั
 (ปรั�กฏิต�มรั�ยง�นของคณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั)
- คณะกรัรัมก�รับรั้ห�รั
 (ปรั�กฏิต�มรั�ยง�นของคณะกรัรัมก�รับรั้ห�รั)
- คณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง
 (ปรั�กฏิต�มรั�ยง�นของคณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง)
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การควบคุมภายใน  
และรายการระหว่างกัน
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การค์วบค์ุมีภายใน 
บร้ัษััที่ฯ ม่แผนกลยุที่ธ์ัในก�รัสำร้ั�งก�รัเต้บโตและผลกำ�ไรัอย่�งยั�งยืน สำร้ั�งสำรัรัค์ส้ำนค้�และบร้ัก�รัที่่�เพ้�มคุณค่�ให้กับลูกค้�และ

สำังคม ผ่�นกรัะบวนก�รัที่ำ�ง�นที่่�เน้นคุณภ�พและคว�มคล่องตัว รัวมที่ั้งก�รัพัฒน�เที่คโนโลย่ต่�งๆ และนวัตกรัรัมที่่�ม่คว�มเป็นเล้ศ  
ภ�ยใต้ก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัที่่�ด่สำอดคล้องกับหลักธัรัรัม�ภ้บ�ล ก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง และม่รัะบบก�รัควบคุมภ�ยในที่่�ม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พ 
ปรัะสำ้ที่ธั้ผล ม่รัะบบเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศที่่�น่�เชื�อถือ เพื�อให้ก�รัดำ�เน้นก้จก�รัของบรั้ษััที่ฯ ม่คว�มโปรั่งใสำ ตรัวจสำอบได้ สำ�ม�รัถลด
หรัือป้องกันคว�มเสำ่ยห�ยที่่�อ�จจะเก้ดข่้น ที่ำ�ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยม่คว�มเชื�อมั�นต่อก�รัควบคุมภ�ยในของบรั้ษััที่ฯ 

คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่จ่งได้แต่งตั้งคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบปรัะกอบด้วยกรัรัมก�รัอ้สำรัะ จำ�นวน 3 ที่่�น ซึ่่�งม่คุณสำมบัต้ครับถ้วน
ต�มข้อกำ�หนดและกฎรัะเบ่ยบของคณะกรัรัมก�รักำ�กับตล�ดทีุ่นและตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย ที่ำ�หน้�ที่่�สำอบที่�นรั�ยง�นที่�ง 
ก�รัเงน้ให้ถูกต้องและเชื�อถือได้ รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกันหรืัอรั�ยก�รัที่่�อ�จจะก่อให้เกด้คว�มขดัแย้งที่�งผลปรัะโยชน์ให้ม่คว�มสำมเหตสุำมผล
เป็นปรัะโยชน์สำงูสุำดต่อก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้ของบร้ัษัทัี่ฯ รัวมที่ัง้กำ�กับดแูลให้ม่คว�มเพ่ยงพอของรัะบบก�รับร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยง ก�รักำ�กบัดแูล
ก้จก�รั ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลกัที่รััพย์และตล�ดหลกัที่รััพย์ ตลอดจนกฎหม�ยที่่�เก่�ยวข้องกับธัรุักจ้ของบร้ัษัทัี่ฯ โดยม่สำำ�นกัตรัวจสำอบ  
ที่ำ�หน้�ที่่�ปรัะเม้นรัะบบก�รัควบคุมภ�ยในว�่ม่คว�มเหม�ะสำม เพย่งพอ และม่ปรัะสำ้ที่ธั้ผล เป็นไปต�มกฎหม�ย รัะเบ่ยบต่�งๆ ตลอดจน
ก�รัดูแลที่รััพย์ส้ำนและก�รัใช้ที่รััพย�กรัอย่�งม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พ โดยอ้�งอ้งกรัอบก�รัควบคุมภ�ยในของ COSO (The Committee of  
Sponsoring Organizations of Treadway Commission) เพื�อให้มั�นใจได้ว่�หน่วยง�นม่ก�รัปฏ้ิบัต้ต�มรัะบบก�รัควบคุมภ�ยในที่่�ได้
กำ�หนดไว้ ดังน่้ 

1. สภาพิแวดิ์ล้อมีของการค์วบค์ุมี (Control Environment) 
บรั้ษััที่ฯ สำ่งเสำรั้มและสำนับสำนุนให้เก้ดสำภ�พแวดล้อมก�รัควบคุมภ�ยในที่่�ด่ โดยกำ�หนดนโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัที่่�ด่

และจร้ัยธัรัรัมในก�รัดำ�เน้นธัรุักจ้อย�่งตอ่เนื�องไวเ้ป็นล�ยลกัษัณอ์กัษัรั รัวมที่ัง้บที่ลงโที่ษัห�กม่ก�รัฝ่่�ฝืน โดยผู้บร้ัห�รัและพนกัง�น
ทีุ่กรัะดบัตอ้งลงน�ม และมก่�รัสำื�อสำ�รัอย�่งตอ่เนื�องใหพ้นกัง�นไดร้ัับที่รั�บและถือปฏิบ้ัตอ้ย�่งเครัง่ครััด รัวมถ่งใหม้่ก�รัสำอบและ
ที่บที่วนคว�มรู้ั (CG QUIZ) อย่�งน้อยปีละคร้ััง เพื�อให้มั�นใจว่�บุคล�กรัทุี่กรัะดับม่คว�มเข้�ใจและตรัะหนักถ่งคว�มสำำ�คัญ  
พร้ัอมที่ัง้สำ�ม�รัถปฏิบ้ต้ัตนได้ถกูต้องภ�ยใต้กรัอบธัรัรัม�ภ้บ�ล และม่ก�รัจัดโครังสำร้ั�งองค์กรัให้สำอดคล้องกบัแผนธัรุักจ้และม่ก�รั
ปรัับปรัุงให้ม่คว�มเหม�ะสำมกับก�รัดำ�เน้นง�นอยูเ่สำมอ โดยม่ก�รัแบ่งแยกหน้�ที่่�ง�นและก�รัถ่วงดุลอำ�น�จต�มหลักก�รัควบคุม
ภ�ยในที่่�ด่ เพื�อให้ฝ่่�ยบร้ัห�รัและก�รัปฏิบ้ต้ัง�นของพนกัง�นเป็นไปอย่�งม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ สำ�ม�รัถต้ดต�ม ตรัวจสำอบ และปรัะเม้น
ผลก�รัดำ�เน้นง�นได้อย่�งชัดเจน นอกจ�กน้่ บร้ัษัทัี่ฯ ยงัให้คว�มสำำ�คัญในก�รัพัฒน�ศักยภ�พของบคุล�กรัอย่�งต่อเนื�อง จดัให้ม่
ก�รัพัฒน�ฝึกอบรัมคว�มรู้ั ที่ักษัะ และคว�มสำ�ม�รัถให้เหม�ะสำมกับง�นที่่�ได้รัับมอบหม�ย รัวมที่ั้งได้ม่ก�รักำ�หนดแผนและ
กรัะบวนก�รัสำรัรัห�ผู้สำืบที่อดตำ�แหน่งที่่�สำำ�คัญ (Succession Plan) เพื�อให้บรั้ษััที่ฯ สำ�ม�รัถดำ�เน้นธัุรัก้จได้อย่�งต่อเนื�อง

2. การประเมีินค์วามีเสี�ยง (Risk Assessment)
บร้ัษัทัี่ฯ ไดต้รัะหนกัถง่คว�มสำำ�คญัของก�รับร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยง ภ�ยใต้ก�รัเปล่�ยนแปลงที่่�ส่ำงผลกรัะที่บตอ่ธัรุัก้จ ที่ัง้จ�กปัจจยั

ภ�ยในและภ�ยนอก จ่งจัดให้ม่ก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงที่ั�วที่ั้งองค์กรั โดยคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ ได้มอบหม�ยให้คณะที่ำ�ง�นบรั้ห�รั
คว�มเส่ำ�ยง Risk Management Committee ที่ำ�หน้�ที่่�รัับผ้ดชอบในก�รักำ�หนดกรัอบนโยบ�ย เพื�อเป็นแนวที่�งบร้ัห�รัจดัก�รัคว�มเส่ำ�ยง
ที่่�อ�จส่ำงผลกรัะที่บต่อก�รับรัรัลวัุตถปุรัะสำงค์ของบร้ัษัทัี่ฯ ปรัะกอบด้วยก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงในรัะดบัองค์กรั ก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยง
ในรัะดบัปฏ้ิบต้ัก�รั และม่ก�รัสืำ�อสำ�รัใหพ้นกัง�นที่กุคนรัับที่รั�บ อก่ที่ัง้ม่ก�รัแตง่ต้ัง Risk Champion ของแต่ละหนว่ยง�นที่ำ�หน�้ที่่�
ให้คำ�แนะนำ�ปรัะสำ�นง�นก�รัปรัะเม้นคว�มเส่ำ�ยงภ�ยในหน่วยง�นของตนเอง โดยให้ทีุ่กหน่วยง�นปรัะเม้นปัจจัยคว�มเส่ำ�ยง 
ด้�นต่�งๆ โดยคำ�น่งถ่งโอก�สำเก้ดและผลกรัะที่บที่่�อ�จเก้ดข่้น รัวมถ่งโอก�สำที่่�จะเก้ดก�รัทีุ่จรั้ตและคอรั์รััปชัน ม่ก�รักำ�หนดดัชน่
ช่้วัดปรัะสำ้ที่ธั้ผลก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงที่่�สำำ�คัญ (Key Risk Indicator: KRI) ซึ่่�งเป็นเครัื�องมือในก�รัเตือนภัยล่วงหน้� โดยถือเป็น
หน้�ที่่�คว�มรัับผ้ดชอบของทุี่กหน่วยง�นในก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงให้เหลืออยู่ในรัะดับที่่�ยอมรัับได้ โดยม่ก�รัต้ดต�มและจัดที่ำ�
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แผนก�รัปฏ้ิบัต้ง�นเพื�อจัดก�รัคว�มเสำ่�ยงอย่�งสำมำ��เสำมอ นอกจ�กน้่ บร้ัษััที่ฯ ยังให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัเตร่ัยมคว�มพรั้อมต่อ
สำถ�นก�รัณ์ที่่�เปล่�ยนแปลงไปอย่�งรัวดเรั็ว โดยม่ก�รัจัดที่ำ�แผนก�รับรั้ห�รัคว�มต่อเนื�องที่�งธัุรัก้จ (Business Continuity Plan: 
BCP) และแผนสำำ�รัองฉกุเฉน้สำำ�หรัับรัะบบข้อมูลสำ�รัสำนเที่ศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพื�อเตร่ัยมคว�มพร้ัอมกับคว�มเส่ำ�ยง
และภ�วะว้กฤตที่่�อ�จจะเก้ดข้่น และที่ำ�ให้มั�นใจว่�ก�รัที่ำ�ง�นที่่�สำำ�คัญของบร้ัษััที่ฯ จะม่คว�มต่อเนื�อง ไม่หยุดชะงัก และใน 
ที่กุ 6 เดอืนม่ก�รัรั�ยง�นก�รัปฏิบ้ต้ัง�นของคณะกรัรัมก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงใหค้ณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบและคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่
ที่รั�บ นอกจ�กน้่ ผู้ตรัวจสำอบภ�ยในเป็นผู้สำอบที่�น และตรัวจสำอบว่�ม่ก�รัปฏ้ิบต้ัต�มม�ตรัก�รัก�รัลดคว�มเส่ำ�ยง เพื�อให้มั�นใจว่�
คว�มเสำ่�ยงของบรั้ษััที่ฯ อยู่ในรัะดับที่่�ยอมรัับและจัดก�รัได้

3. กิจีกรรมีการค์วบค์ุมี (Control Activities)
บร้ัษัทัี่ฯ ม่ก�รักำ�หนดกจ้กรัรัมก�รัควบคุมภ�ยในที่่�ชัดเจนและเหม�ะสำมกับคว�มเส่ำ�ยงและลักษัณะของกจ้ก�รั ม่ก�รัสำอบที่�น

ก�รัปฏ้ิบัต้ง�นให้เป็นไปต�มกฎ รัะเบ่ยบ ข้อบังคับ และคู่มือก�รัปฏิ้บัต้ง�นต่�งๆ อย่�งสำมำ��เสำมอ โดยม่ก�รักำ�หนดนโยบ�ย 
และรัะเบ่ยบปฏิ้บัต้อย่�งเป็นล�ยลักษัณ์อักษัรั เช่น ก�รัปรัะเม้นผลก�รัปฏิ้บัต้ง�นของพนักง�น โดยกำ�หนดเป็นดัชน่ช่้วัดผลก�รั
ปฏิบ้ต้ัง�น (Key Performance Indicators: KPIs) เป็นเครืั�องมอืในก�รัว�งแผน ควบคุม ตรัวจสำอบ และต้ดต�มได้ ม่คูมื่อจร้ัยธัรัรัม
ธัรุักจ้และข้อพ่งปฏิบ้ต้ัในก�รัที่ำ�ง�น รัวมที่ัง้นโยบ�ยก�รักำ�กับดแูลกจ้ก�รัที่่�ด่ให้พนกัง�นได้ปฏิบ้ต้ั ซึ่่�งพนกัง�นทุี่กคนจะรัับที่รั�บ
ข้อพ่งปฏ้ิบัต้ฯ ต้ังแต่ปฐมน้เที่ศพนักง�นใหม่ บร้ัษััที่ฯ ได้ม่ก�รัแบ่งแยกหน้�ที่่�และกำ�หนดคว�มรัับผ้ดชอบของง�นด้�นต่�งๆ  
ไว้อย่�งชัดเจน และสำ�ม�รัถสำอบยันคว�มถูกต้องรัะหว่�งกันได้เพื�อลดคว�มเส่ำ�ยงในก�รัทุี่จร้ัตหรืัอก�รักรัะที่ำ�ที่่�ไม่เหม�ะสำม โดยม่
ก�รักำ�หนดอำ�น�จดำ�เน้นก�รัและรัะดับวงเง้นอนุมัต้รั�ยก�รัปรัะเภที่ต่�งๆ ของผู้บร้ัห�รัไว้ รัวมถ่งรัะบบเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศ  
ได้ม่ก�รัแบ่งแยกหน้�ที่่� ก�รัควบคุมก�รัเข้�ถ่งข้อมูลในแต่ละรัะดับ ก�รักำ�หนดรัหัสำผ่�น ก�รัสำำ�รัองและก�รักู้ข้อมูลเพื�อคว�ม 
ตอ่เนื�องของก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้ รัวมถง่ได้ปรัะก�ศนโยบ�ยก�รัรัักษั�คว�มปลอดภัยรัะบบสำ�รัสำนเที่ศ โดยปรัะช�สัำมพันธั์ให้พนักง�น
ทีุ่กรัะดับตรัะหนักเรืั�องคว�มปลอดภัยด้�นสำ�รัสำนเที่ศและให้ถือปฏิ้บัต้อย่�งเครั่งครััด บร้ัษััที่ฯ ม่ก�รักำ�หนดว้ธั่ปฏิ้บัต้ที่่�ชัดเจน 
ในก�รัที่ำ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกันหรัือรั�ยก�รัที่่�อ�จก่อให้เก้ดคว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์ เป็นไปด้วยคว�มโปรั่งใสำและคำ�น่งถ่ง
ปรัะโยชนส์ำงูสำดุของบร้ัษัทัี่ฯ ต�มหลกัเกณฑ์์ของตล�ดหลกัที่รััพยแ์ห่งปรัะเที่ศไที่ยและก�รัปฏ้ิบต้ัต�มขอ้กำ�หนดและก�รัเปิดเผย
ข้อมูลก�รัที่ำ�รั�ยก�รัรัะหว่�งกัน โดยม่สำำ�นักตรัวจสำอบภ�ยในสำอบที่�นคว�มเพ่ยงพอและเหม�ะสำมของรัะบบก�รัควบคุมอย่�ง
สำมำ��เสำมอโดยกำ�หนดให้แผนก�รัตรัวจสำอบครัอบคลุมถ่งกรัะบวนก�รัก�รัปฏิ้บัต้ง�นที่่�ม่คว�มสำำ�คัญ

4. ระบบสารสนเท์ศัและการสื�อสาร (Information and Communication)
บร้ัษััที่ฯ ให้คว�มสำำ�คัญต่อรัะบบสำ�รัสำนเที่ศและก�รัสืำ�อสำ�รัโดยม่ช่องที่�งก�รัสืำ�อสำ�รัที่ั้งภ�ยในและภ�ยนอก เพื�อให้ก�รั

ตัดสำ้นใจของผู้ถือหุ้น ผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ย กรัรัมก�รั และฝ่่�ยบรั้ห�รัของบรั้ษััที่ฯ อยู่บนพื้นฐ�นข้อมูลที่่�ม่คว�มถูกต้อง เพ่ยงพอ  
เชื�อถือได้และที่นัต่อสำถ�นก�รัณ์ โดยข้อมูลที่่�สำำ�คัญและที่ั�วไปจะเปิดเผยในรั�ยง�นปรัะจำ�ปี แบบแสำดงรั�ยก�รัข้อมลูปรัะจำ�ปี (56-1) 
ผ่�นเว็บไซึ่ต์ www.cpall.co.th ตลอดจนก�รัเปิดเผยข้อมูลผ่�นตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย บรั้ษััที่ฯ ม่นโยบ�ยก�รัเปิดเผย
ขอ้มลูของบรัษ้ััที่ฯ และรัะเบ่ยบปฏิบ้ัตเ้รัื�องก�รัใชข้อ้มลูภ�ยใน รัวมถ่งมก่�รัสำื�อสำ�รัใหพ้นกัง�นไดเ้ข�้ใจถง่นโยบ�ย รัะเบ่ยบคำ�สำั�ง
ของบร้ัษััที่ฯ และข้อมูลข่�วสำ�รัที่่�สำำ�คัญๆ อย่�งชัดเจนผ่�นช่องที่�งต่�งๆ ของบร้ัษััที่ฯ รัวมที่ั้งม่ช่องที่�งก�รัรัับเรืั�องร้ัองเร่ัยน 
โดยสำ�ม�รัถแจ้งข้อมลูเก่�ยวกบัก�รักรัะที่ำ�ผ้ดและก�รัทุี่จร้ัตได้อย่�งปลอดภยั และกำ�หนดแนวที่�งก�รับร้ัห�รัจดัก�รัเรืั�องร้ัองเร่ัยน
อย่�งชัดเจนภ�ยในเวล�ที่่�เหม�ะสำม โดยแจ้งไว้ผ่�นหน้�เว็บไซึ่ต์ของบร้ัษััที่ฯ หรัือแจ้งม�ยังคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ  
AuditCommittee@cpall.co.th หรัือผ่�นช่องที่�งอื�นๆ ต�มที่่�บร้ัษััที่ฯ ได้แจ้งไว้ในรั�ยง�นปรัะจำ�ปีเรืั�องก�รัต่อต้�นก�รัทุี่จร้ัต
คอรั์รััปชัน และในก�รัปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่จะจัดสำ่งหนังสำือเช้ญปรัะชุม ว�รัะก�รัปรัะชุม และเอกสำ�รัปรัะกอบก�รัปรัะชุม
ที่่�รัะบุข้อมูลสำำ�คัญที่่�จำ�เป็นและเพ่ยงพอต่อก�รัพ้จ�รัณ�ตัดส้ำนใจก่อนล่วงหน้�ภ�ยในรัะยะเวล�ที่่�กฎหม�ยกำ�หนดเพื�อให้ 
กรัรัมก�รับร้ัษััที่ม่เวล�เพ่ยงพอในก�รัพ้จ�รัณ�ข้อมูลก่อนเข้�ร่ัวมปรัะชุม กำ�หนดให้เลข�นุก�รับร้ัษััที่เป็นผู้ปรัะสำ�นง�นรัะหว่�ง 
บรั้ษััที่ฯ กับคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ และก�รัจัดปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่โดยไม่ม่ฝ่่�ยบรั้ห�รัเข้�รั่วมปรัะชุม และในก�รัปรัะชุม
แตล่ะคร้ัังไดม่้ก�รัจดัที่ำ�รั�ยง�นก�รัปรัะชมุบนัที่ก่ขอ้ซึ่กัถ�มของกรัรัมก�รั คว�มเหน็หรัอืขอ้สำงัเกตของกรัรัมก�รัในเรืั�องที่่�พ้จ�รัณ�
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ตลอดจนบร้ัษัทัี่ฯ ม่ก�รัจัดเก็บข้อมลูและสำ�รัสำนเที่ศที่่�สำ�ม�รัถนำ�ไปใช้ปรัะโยชน์ต่อก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้ และจดัเก็บเอกสำ�รัเป็นหมวดหมู่
โดยเฉพ�ะเอกสำ�รัที่�งบัญช่ที่่�ม่คว�มสำำ�คัญต่อก�รัจัดที่ำ�รั�ยง�นที่�งก�รัเง้น นอกจ�กน้่ บร้ัษััที่ฯ ม่นโยบ�ยที่่�ชัดเจนในเรืั�อง 
ก�รัควบคุมรัะบบสำ�รัสำนเที่ศในด�้นก�รัเข�้ถง่ขอ้มลู และก�รันำ�ขอ้มลูไปใช้ในที่�งที่่�ไมค่วรั โดยไดด้ำ�เนน้ต�มพรัะรั�ชบัญญัตว้�่
ด้วยก�รักรัะที่ำ�คว�มผ้ดเก่�ยวกับคอมพ้วเตอรั์ 

5. การติดิ์ตามีและประเมีินผึ้ล (Monitoring)
บร้ัษััที่ฯ ม่กรัะบวนก�รัต้ดต�มและปรัะเม้นคว�มเพ่ยงพอของรัะบบก�รัควบคุมภ�ยในของบร้ัษััที่ฯ โดยม่หน่วยง�น 

ตรัวจสำอบภ�ยใน ซึ่่�งเป็นหนว่ยง�นอส้ำรัะ ที่ำ�หน�้ที่่�ใหค้ว�มเชื�อมั�น ใหค้ำ�ปร่ักษั� ตรัวจสำอบ และสำอบที่�นก�รัปฏิบ้ต้ัง�นต�มรัะบบ
ก�รัควบคุมภ�ยใน รัะบบก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยง รัะบบก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั จรัรัย�บรัรัณที่�งธัุรัก้จ และม�ตรัก�รัต่อต้�น 
ก�รัคอร์ัรััปชันต�มแผนก�รัตรัวจสำอบ พรั้อมที่ั้งต้ดต�มผลก�รัดำ�เน้นก�รัแก้ไขจ�กหน่วยง�นที่่�ได้รัับก�รัตรัวจสำอบทุี่กปรัะเด็น
จนกว�่จะม่ก�รัดำ�เน้นก�รัแลว้เสำร็ัจครับถว้น โดยคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบเสำนอรั�ยง�นผลก�รัปฏิบ้ต้ัง�นตอ่คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่
รัับที่รั�บที่กุไตรัม�สำ นอกจ�กน้่ คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบยงัปรัะชมุรัว่มกบัผู้สำอบบญัช่ เพื�อปรัะเม้นคว�มเพ่ยงพอและปรัะส้ำที่ธัผ้ล
ของรัะบบก�รัควบคุมภ�ยใน 

ในรัอบปี 2563 คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบม่คว�มเห็นสำอดคล้องกับผู้สำอบบัญช่ว่� ไม่พบปรัะเด็นข้อบกพรั่องเก่�ยวกับ 
รัะบบก�รัควบคมุภ�ยในที่่�เป็นสำ�รัะสำำ�คัญ บร้ัษัทัี่ฯ ม่รัะบบก�รัควบคมุภ�ยในที่่�เพ่ยงพอเหม�ะสำม ม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พต่อก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้ 
และทีุ่กหน่วยง�นม่ก�รัปฏิ้บัต้ต�มขั้นตอนและรัะเบ่ยบที่่�กำ�หนดไว้ 

งานการต่รวจสอบภายใน	
สำำ�นักตรัวจสำอบม่คว�มเป็นอ้สำรัะ เที่่�ยงธัรัรัม ม่จรัรัย�บรัรัณ ภ�ยใต้ก�รักำ�กับดูแลของคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ โดยม่

กฎบตัรั ซึ่่�งกำ�หนดภ�รักจ้ ขอบเขตก�รัปฏ้ิบต้ัง�น อำ�น�จหน้�ที่่� และคว�มรัับผ้ดชอบ ตลอดจนแนวที่�งก�รัดำ�เน้นก�รัตรัวจสำอบ
ไว้อย่�งชัดเจน และม่ก�รัที่บที่วนเป็นปรัะจำ� เพื�อให้ม่คว�มเหม�ะสำม นอกจ�กน่้ สำำ�นักตรัวจสำอบม่ก�รัจัดที่ำ�แผนก�รัตรัวจสำอบ 
โดยพ้จ�รัณ�ต�มคว�มเส่ำ�ยง เน้นก�รัสำร้ั�งรัะบบง�นเช้งป้องกัน และเป็นปรัะโยชน์เพื�อเพ้�มปรัะส้ำที่ธั้ภ�พและปรัะส้ำที่ธั้ผลให้กับ
องค์กรั โดยดำ�เน้นก�รัดังน่้
1.  สำำ�นักตรัวจสำอบม่ก�รัพัฒน�ง�นตรัวจสำอบ โดยนำ�เที่คโนโลย่ใหม่ๆ  ม�ช่วยในก�รัตรัวจสำอบ ผลักดัน และสืำ�อสำ�รัให้ผู้ปฏิบ้ต้ั

ง�นเข้�ใจบที่บ�ที่ของตนเอง และนำ�ไปปรัะยุกต์ใช้ในก�รัปฏิ้บัต้ง�น นอกจ�กน่้ ต�มแผนง�นของบรั้ษััที่ฯ ที่่�ให้คว�มสำำ�คัญ
กับ Digital Transformation จ่งม่ก�รันำ�รัะบบสำ�รัสำนเที่ศใหม่ๆ ม�สำนับสำนุนก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จ สำำ�นักตรัวจสำอบได้เล็งเห็น
คว�มสำำ�คัญ โดยม่ผู้ตรัวจสำอบรัะบบเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศ (IT Audit) เข้�ไปตรัวจสำอบภ�ยหลังก�รัต้ดต้ังรัะบบต่�งๆ  
เพื�อปรัะเม้นคว�มรััดกุม และลดคว�มเสำ่�ยงด้�นเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศ นอกจ�กน้่ สำำ�นักตรัวจสำอบยังให้คว�มสำำ�คัญและ
สำนับสำนนุให้ม่ก�รัตรัวจสำอบในลักษัณะ Integrated Audit โดยก�รัจดัที่ม่ตรัวจสำอบปฏ้ิบต้ัก�รั และที่ม่ตรัวจสำอบรัะบบง�น IT 
ดำ�เน้นก�รัตรัวจสำอบรั่วมกัน เพื�อเสำนอแนะและปรัับปรุังกรัะบวนก�รัก�รัที่ำ�ง�น และต้ดต�มคว�มผ้ดปกต้ที่่�อ�จเก้ดข้่น  
โดยนำ�รัะบบเที่คโนโลย่ม�เพ้�มปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พง�นตรัวจสำอบ

2. สำำ�นักตรัวจสำอบม่ก�รัที่บที่วนและตรัวจสำอบก�รัปฏ้ิบัต้ต�มกฎหม�ยใหม่ เพื�อให้ม่ก�รักำ�หนดนโยบ�ยก�รัปฏ้ิบัต้ง�น 
ของบร้ัษััที่ฯ สำอดคล้องกับกฎหม�ยที่่�เก่�ยวข้อง โดยบร้ัษััที่ฯ ได้ตรัะหนักถ่งคว�มสำำ�คัญของก�รัคุ้มครัองข้อมูลสำ่วนบุคคล 
(Data Privacy) ม่ก�รัตรัวจสำอบก�รัปฏิบ้ต้ัง�นของผู้เก่�ยวขอ้งกับข้อมูลสำว่นบคุคล รัวมถ่งสำอบที่�นและปรัะเม้นปรัะส้ำที่ธัภ้�พ
ของรัะบบรัักษั�ข้อมูลสำ่วนบุคคล 

3. สำำ�นักตรัวจสำอบให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัพัฒน�ผู้ตรัวจสำอบ โดยสำนับสำนุนให้ผู้ตรัวจสำอบได้อบรัมคว�มรู้ัด้�นก�รัตรัวจสำอบ 
และกฎหม�ยที่่�เก่�ยวข้องกับก�รัปฏ้ิบัต้ง�น และส่ำงเสำร้ัมให้ม่ก�รัสำอบวุฒ้บัตรัที่�งว้ช�ช่พตรัวจสำอบภ�ยใน เพื�อให้ม่คว�มรู้ั 
และคว�มเช่�ยวช�ญที่�งว้ช�ช่พตรัวจสำอบ 
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9.2  รายการระหว่างกัน
ในรัอบปี 2563 ที่่�ผ่�นม�บร้ัษััที่ฯ และบร้ัษััที่ย่อย ม่ก�รัเข้�ที่ำ�รั�ยก�รัรัะหว่�งกันกับก้จก�รัที่่�เก่�ยวข้องกันโดยรั�ยก�รัเหล่�น้่ 

ม่รั�ค�และผลตอบแที่นที่่�เป็นที่�งก�รัค้�ปกต้ต�มรั�ค�ตล�ดที่ั�วไปหรัือเป็นไปต�มสำัญญ�ที่่�ตกลงกันไว้ (รั�ยละเอ่ยดต�ม ข้อ 6 
ของหม�ยเหตุปรัะกอบงบก�รัเง้น สำำ�หรัับปีสำ้�นสำุดวันที่่� 31 ธัันว�คม 2563) และคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบได้พ้จ�รัณ�รั�ยก�รั 
รัะหว่�งกันที่่�เก้ดข้่นแล้วม่คว�มเห็นว่�เป็นรั�ยก�รัที่่�ม่คว�มสำมเหตุสำมผล โดยม่ก�รัเปิดเผยข้อมูลและปฏ้ิบัต้ถูกต้องต�มปรัะก�ศของ
ตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ยและต�มปรัะก�ศของคณะกรัรัมก�รักำ�กับตล�ดทีุ่น 

สำำ�หรัับปี 2563 บร้ัษััที่ม่ก�รัที่ำ�รั�ยก�รักับบุคคลที่่�อ�จม่คว�มขัดแย้ง ซึ่่�งกรัรัมก�รัตรัวจสำอบได้พ้จ�รัณ�รั�ยก�รัรัะหว่�งกัน 
ที่่�เก้ดข่้นแล้ว เห็นว่�ม่คว�มสำมเหตุสำมผล โดยม่รั�ยละเอ่ยดต่อไปน่้

บุค์ค์ลท์ี�อาจีมีีค์วามีขัดิ์แย้ง ลักษณะค์วามีสัมีพิันธิ์์
ลักษณะรายการระหว่างกัน 

ท์ี�สำาค์ัญ
มีูลค์่ารายการ

ปี 2563*
ยอดิ์ค์งเหลือ**

กองทีุ่นรัวมสำ้ที่ธั้ก�รัเช่�อสำังห�รั้มที่รััพย์ 
ซึ่่.พ่.ที่�วเวอรั์ โกรัที่

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด 
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ค่�ใช้จ่�ยอื�น 192

เจ้�หน่้อื�น 1

บรั้ษััที่ เกษัตรัภัณฑ์์อุตสำ�หกรัรัม จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ข�ยสำ้นค้� 1 

ซึ่ื้อที่รััพย์สำ้น 
ค่�ใช้จ่�ยอื�น

10

บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด ม่น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์ และบ้ด�คือ 
น�ยธัน้นท์ี่ เจย่รัวนนท์ี่ เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่  
ม่กรัรัมก�รัรั่วม 2 ที่่�น คือ  
1. น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
2. น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์

ข�ยสำ้นค้� 1 

ค่�ใช้จ่�ยอื�น 19 

บรั้ษััที่ เจรั้ญโภคภัณฑ์์โปรัด้�วสำ จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ข�ยสำ้นค้� 3 

บรั้ษััที่ เจรั้ญโภคภัณฑ์์อ�ห�รั จำ�กัด  
(มห�ชน)

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ และม่กรัรัมก�รัร่ัวมกัน 
4 ที่่�น ได้แก่ 1. น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์ 
2. น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
3. น�ยอด้เรัก ศรั่ปรัะที่ักษั์  
4. พลตำ�รัวจเอก พัชรัว�ที่ วงษั์สำุวรัรัณ

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

 48 

ซึ่ื้อสำ้นค้�  361 

ลูกหน่้ก�รัค้� 7 

เจ้�หน่้ก�รัค้� เจ้�หน่้อื�น 35 

บรั้ษััที่ เจรั้ญโภคภัณฑ์์อ้น - เอ็กซึ่ จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

9 

บรั้ษััที่ เจ่ยไต๋โปรัด้�วซึ่์ จำ�กัด ม่น�ยธัน้นที่์ เจ่ยรัวนนที่์  
บ้ด�น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
ปรัะธั�นกรัรัมก�รั บมจ. ซึ่่พ่ ออลล์  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

 2 

ซึ่ื้อสำ้นค้� 12 

เจ้�หน่้ก�รัค้� 2 

บรั้ษััที่ เชสำเตอรั์ฟู้ด จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

11 

ลูกหน่้ก�รัค้� 2 

เจ้�หน่้ก�รัค้� 6
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บุค์ค์ลท์ี�อาจีมีีค์วามีขัดิ์แย้ง ลักษณะค์วามีสัมีพิันธิ์์
ลักษณะรายการระหว่างกัน 

ท์ี�สำาค์ัญ
มีูลค์่ารายการ

ปี 2563*
ยอดิ์ค์งเหลือ**

บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่.คอนซึู่เมอรั์โพรัดักสำ์ จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ และม่กรัรัมก�รัร่ัวมกัน 
1 ที่่�น คือ น�ยปรัะเสำรั้ฐ จ�รัุพน้ช

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

102 

ซึ่ื้อสำ้นค้� ค่�ใช้จ่�ยอื�น 813 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 9 

เจ้�หน่้ก�รัค้� 167 

บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่.ฟ�ซึ่้ล้ต่้ แมเนจเม้นที่์ จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ค่�ใช้จ่�ยอื�น 34 

เจ้�หน่้อื�น 5 

บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่.ฟู้ดสำโตรั์ จำ�กัด ม่น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
และบ้ด�คือ น�ยธัน้นที่์ เจ่ยรัวนนที่์  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

130 

ซึ่ื้อสำ้นค้� 1,649 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 15 

เจ้�หน่้ก�รัค้� 266 

บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่.เมอรั์แชนไดซึ่้�ง จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ และม่กรัรัมก�รัร่ัวมกัน 
1 ที่่�น คือ น�ยอด้เรัก ศรั่ปรัะที่ักษั์  
และม่ น�งอรัุณ่ วัชรั�น�นันที่์ น้องสำ�ว
น�ยอด้เรัก ศรั่ปรัะที่ักษั์ (กรัรัมก�รั บมจ.  
ซึ่่พ่ ออลล์)

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

161 

ซึ่ื้อสำ้นค้� ค่�ใช้จ่�ยอื�น 570 

ลูกหน่้ก�รัค้� 3 

เจ้�หน่้ก�รัค้� 85 

บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่.แลนด์ จำ�กัด (มห�ชน) ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ และม่กรัรัมก�รัร่ัวมกัน 
1 ที่่�น คือ น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

23 

ซึ่ื้อสำ้นค้� ต้นทีุ่นบรั้ก�รั  
ค่�ใช้จ่�ยอื�น

5 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 6 

บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่.อ้นเตอรั์เที่รัด จำ�กัด ม่น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
และบ้ด�คือน�ยธัน้นที่์ เจ่ยรัวนนที่์  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

1 

ค่�ใช้จ่�ยอื�น 3 

เจ้�หน่้อื�น 1 

บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่.อุตสำ�หกรัรัมบรัรัจุภัณฑ์์ 
จำ�กัด

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น 

22 

ซึ่ื้อสำ้นค้� ค่�ใช้จ่�ยอื�น 739 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 12 

เจ้�หน่้ก�รัค้� 188 

บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ บ่แอนด์เอฟ (ไที่ยแลนด์) 
จำ�กัด

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

41 

ซึ่ื้อสำ้นค้� ค่�ใช้จ่�ยอื�น 2,024 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 12 

เจ้�หน่้ก�รัค้� เจ้�หน่้อื�น 271 
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บุค์ค์ลท์ี�อาจีมีีค์วามีขัดิ์แย้ง ลักษณะค์วามีสัมีพิันธิ์์
ลักษณะรายการระหว่างกัน 

ท์ี�สำาค์ัญ
มีูลค์่ารายการ

ปี 2563*
ยอดิ์ค์งเหลือ**

บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ แมตช์ จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ และม ่
น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
และพ่�น้องเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ค่�ใช้จ่�ยอื�น 27 

เจ้�หน่้อื�น 19 

บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ไห่หล�ย ฮ�รั์เบอรั์ จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

7 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 1 

บรั้ษััที่ ซึ่่พ่-เมจ้ จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ และม่กรัรัมก�รัร่ัวมกัน 
1 ที่่�น คือ น�ยอด้เรัก ศรั่ปรัะที่ักษั์ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

103 

ซึ่ื้อสำ้นค้� ต้นทีุ่นบรั้ก�รั  
ค่�ใช้จ่�ยอื�น

3,607 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 15 

เจ้�หน่้ก�รัค้� เจ้�หน่้อื�น 608 

บรั้ษััที่ ซึ่่พ่เอฟ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด  
(มห�ชน)

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ และม่กรัรัมก�รัร่ัวมกัน 
1 ที่่�น คือ น�ยอด้เรัก ศรั่ปรัะที่ักษั์

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

254 

ซึ่ื้อสำ้นค้� ค่�ใช้จ่�ยอื�น 20 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 30 

เจ้�หน่้ก�รัค้� เจ้�หน่้อื�น 117 

บรั้ษััที่ ซึ่่พ่เอฟ เที่รัดด้�ง จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

413 

ซึ่ื้อสำ้นค้� ค่�ใช้จ่�ยอื�น 23,454 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 42 

เจ้�หน่้ก�รัค้� เจ้�หน่้อื�น 3,858 

บรั้ษััที่ ซึ่่พ่เอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอรั์เรัจ 
จำ�กัด

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

24 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น  2 

บรั้ษััที่ ซึ่่พ่เอฟ เรัสำเที่อรัองที่์ แอนด์ ฟู้ด
เซึ่น จำ�กัด

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

56 

ซึ่ื้อสำ้นค้� ต้นทีุ่นบรั้ก�รั  
ค่�ใช้จ่�ยอื�น

65 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 5 

เจ้�หน่้ก�รัค้� เจ้�หน่้อื�น 21 

บรั้ษััที่ ซึ่่พ่เอฟ ไอที่่เซึ่็นเตอรั์ จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ และม่กรัรัมก�รัร่ัวมกัน 
1 ที่่�น คือ น�ยอด้เรัก ศรั่ปรัะที่ักษั์

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั 32 

ลูกหน่้ก�รัค้� 29 
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บุค์ค์ลท์ี�อาจีมีีค์วามีขัดิ์แย้ง ลักษณะค์วามีสัมีพิันธิ์์
ลักษณะรายการระหว่างกัน 

ท์ี�สำาค์ัญ
มีูลค์่ารายการ

ปี 2563*
ยอดิ์ค์งเหลือ**

บรั้ษััที่ เซึ่็นด์อ้ที่ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ โดยถือหุ้น 
ที่�งอ้อมผ่�นบรั้ษััที่ที่่�เก่�ยวข้องและม่ 
น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
และพ่�น้องเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ค่�ใช้จ่�ยอื�น 10 

บรั้ษััที่ ด่ ซึู่พรั่ม จำ�กัด ม่น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
และพ่�น้องเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้อื�น 1 

ซึ่ื้อสำ้นค้� ค่�ใช้จ่�ยอื�น 401 

เจ้�หน่้ก�รัค้� 66 

บรั้ษััที่ ไดน�ม้คที่รั�นสำปอรั์ต จำ�กัด ม่น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยสำุภก้ต เจย่รัวนนท์ี่  
และบด้�น�ยธัน้นท์ี่ เจย่รัวนนท์ี่  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

2 

ซึ่ื้อสำ้นค้� 155 

เจ้�หนื้อื�น 54 

บรั้ษััที่ ที่รัู จ่เอสำ จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

2 

ซึ่ื้อสำ้นค้� 25 

เจ้�หน่้ก�รัค้� 21 

บรั้ษััที่ ที่รัู ด้จ้ที่ัล กรัุ�ป จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

170 

ต้นทีุ่นบรั้ก�รั ค่�ใช้จ่�ยอื�น 1 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 26 

เจ้�หน่้ก�รัค้� เจ้�หน่้อื�น 1 

บรั้ษััที่ ที่รัู ด้สำที่รั้บ้วชั�น แอนด์ เซึ่ลสำ์ 
จำ�กัด

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

263 

ซึ่ื้อที่รััพย์สำ้น ซึ่ื้อสำ้นค้�  
ค่�ใช้จ่�ยอื�น

664 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 74 

เจ้�หน่้ก�รัค้� เจ้�หน่้อื�น 95 

บรั้ษััที่ ที่รัู พรัอพเพอรั์ต่สำ์ จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่  
และม่น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนที่ที่์  
น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
และพ่�น้องเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่  
และม่กรัรัมก�รัรั่วมกัน 1 ที่่�น  
คือ น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

7 

ค่�ใช้จ่�ยอื�น 1 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 4 
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บุค์ค์ลท์ี�อาจีมีีค์วามีขัดิ์แย้ง ลักษณะค์วามีสัมีพิันธิ์์
ลักษณะรายการระหว่างกัน 

ท์ี�สำาค์ัญ
มีูลค์่ารายการ

ปี 2563*
ยอดิ์ค์งเหลือ**

บรั้ษััที่ ที่รัู มันน่� จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่  
และม่น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
และพ่�น้องเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

515 

ซึ่ื้อสำ้นค้� ค่�ใช้จ่�ยอื�น 30,001 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 67 

เจ้�หน่้ก�รัค้� เจ้�หน่้อื�น 243 

บรั้ษััที่ ที่รัู มูฟ จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

รั�ยได้บรั้ก�รั (13)

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 1 

บรั้ษััที่ ที่รัู มูฟ เอช ยูน้เวอรั์แซึ่ล  
คอมม้วน้เคชั�น จำ�กัด

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ และม่กรัรัมก�รัร่ัวมกัน 
1 ที่่�น คือ น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

821 

ซึ่ื้อสำ้นค้� ต้นทีุ่นบรั้ก�รั  
ค่�ใช้จ่�ยอื�น

183 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 198 

เจ้�หน่้ก�รัค้� เจ้�หน่้อื�น 69 

บรั้ษััที่ ที่รัู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

เจ้�หน่้ก�รัค้� 4 

บรั้ษััที่ ที่รัู ล่สำซึ่้�ง จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่  
และม่น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
และพ่�น้องเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ซึ่ื้อสำ้นค้� ต้นทีุ่นบรั้ก�รั  
ค่�ใช้จ่�ยอื�น

79 

เจ้�หน่้ก�รัค้� เจ้�หน่้อื�น 25 

บรั้ษััที่ ที่รัู ไลฟ์สำไตล์ รั่เที่ล จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และน�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนท์ี่ 
น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
และพ่�น้องเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

7 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 1 

บรั้ษััที่ ที่รัู ว้ชั�นสำ์ กรัุ�ป จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ และม่กรัรัมก�รัร่ัวมกัน 
3 ที่่�น คือ 1. น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
2. น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
3. น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

1 

ค่�ใช้จ่�ยอื�น 2 

เจ้�หน่้ก�รัค้� 1 

บรั้ษััที่ ที่รัู อ้นเที่อรั์เน็ต คอรั์ปอเรัชั�น 
จำ�กัด

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

10

ซึ่ื้อที่รััพย์สำ้น ต้นทีุ่นบรั้ก�รั  
ค่�ใช้จ่�ยอื�น

403 

เจ้�หน่้ก�รัค้� เจ้�หน่้อื�น 27 

บรั้ษััที่ ที่รัู อ้นเที่อรั์เน็ต ด�ต้� เซึ่็นเตอรั์ 
จำ�กัด

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ ่
โดยม่น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
และพ่�น้องเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ต้นทีุ่นบรั้ก�รั ค่�ใช้จ่�ยอื�น 27 

เจ้�หน่้อื�น 5 
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บุค์ค์ลท์ี�อาจีมีีค์วามีขัดิ์แย้ง ลักษณะค์วามีสัมีพิันธิ์์
ลักษณะรายการระหว่างกัน 

ท์ี�สำาค์ัญ
มีูลค์่ารายการ

ปี 2563*
ยอดิ์ค์งเหลือ**

บรั้ษััที่ ที่รัู อ่โลจ้สำต้กสำ์ จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ต้นทีุ่นบรั้ก�รั ค่�ใช้จ่�ยอื�น 63 

เจ้�หน่้อื�น 22 

บรั้ษััที่ ที่รัู ไอคอนสำย�ม จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่  
และม่น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
และพ่�น้องเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ค่�ใช้จ่�ยอื�น 2 

บรั้ษััที่ ไที่ยโคโพล่อุตสำ�หกรัรัมพล�สำต้ก 
จำ�กัด

ม่น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
และพ่�น้องเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้อื�น 2 

ซึ่ื้อสำ้นค้� 30 

เจ้�หน่้ก�รัค้� 5 

บรั้ษััที่ บ่แอนด์เอฟ คอฟฟี่่ จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

17 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 2 

บรั้ษััที่ พัฒน�ผู้นำ�เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ 
จำ�กัด

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ และม่กรัรัมก�รัร่ัวมกัน 
2 ที่่�น คือ 1. น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
2. น�ยปรัะเสำรั้ฐ จ�รัุพน้ช

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

4 

ค่�ใช้จ่�ยอื�น 108 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 2 

เจ้�หนื้อื�น 18 

บรั้ษััที่ พันธัวณ้ช จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่  
และม่น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
และพ่�น้องเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่  
และม่กรัรัมก�รัรั่วมกัน 2 ที่่�น คือ  
1. น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
2. น�ยอำ�รัุง สำรัรัพสำ้ที่ธั้์วงศ์

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้อื�น 13 

ซึ่ื้อที่รััพย์สำ้น ต้นทีุ่นบรั้ก�รั 
ค่�ใช้จ่�ยอื�น

13 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น  1 

เจ้�หน่้อื�น 3 

บรั้ษััที่ เพอรั์เฟค คอมพ�เน่ยน กรัุ�ป 
จำ�กัด

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ และม่กรัรัมก�รัร่ัวมกัน 
1 ที่่�น คือ น�ยปรัะเสำรั้ฐ จ�รัุพน้ช

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

78 

ซึ่ื้อสำ้นค้� ค่�ใช้จ่�ยอื�น 1,221 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 7 

เจ้�หน่้ก�รัค้� 265 

บรั้ษััที่ แพนเที่อรั์ เอ็นเที่อรั์เที่นเมนที่์ 
จำ�กัด

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ และม่กรัรัมก�รัร่ัวมกัน 
3 ที่่�น คือ 1. น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
2. น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
3. น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั 1

ค่�ใช้จ่�ยอื�น 16 
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บุค์ค์ลท์ี�อาจีมีีค์วามีขัดิ์แย้ง ลักษณะค์วามีสัมีพิันธิ์์
ลักษณะรายการระหว่างกัน 

ท์ี�สำาค์ัญ
มีูลค์่ารายการ

ปี 2563*
ยอดิ์ค์งเหลือ**

บรั้ษััที่ ฟรั่ว้ลล์ โซึ่ลูชั�นสำ์ จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่  
และม่น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
และพ่�น้องเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ ่
และม่กรัรัมก�รัรั่วมกัน 2 ที่่�น คือ  
1. น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
2. น�ยปรัะเสำรั้ฐ จ�รัุพน้ช

ซึ่ื้อที่รััพย์สำ้น ค่�ใช้จ่�ยอื�น 24 

เจ้�หน่้อื�น 2 

บรั้ษััที่ โภคภัณฑ์์เอ็นเตอรั์ไพรัซึ่์ จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ และม่กรัรัมก�รัร่ัวมกัน 
1 ที่่�น คือ น�ยปรัะเสำรั้ฐ จ�รัุพน้ช

ค่�ใช้จ่�ยอื�น 7 

บรั้ษััที่ แมกโนเล่ย ควอล้ต่้ ด่เวล็อปเม้นต์ 
คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด

ม่น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
และพ่�น้องเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั 14 

ลูกหน่้ก�รัค้� 2

บรั้ษััที่ ว้ซึ่ดอม แลนด์ม�รั์ก คอรั์ปอเรัชั�น 
จำ�กัด

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่  
และม่น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
และพ่�น้องเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่  
และม่กรัรัมก�รัรั่วมกัน 1 ที่่�น คือ  
น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์

ค่�ใช้จ่�ยอื�น 4 

บรั้ษััที่ อ�รั์เบอรั์ เอเคอรั์สำ ปรัะเที่ศไที่ย 
จำ�กัด

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ และม่กรัรัมก�รัร่ัวมกัน 
3 ที่่�น คือ 1. น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
2. น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
3. น�ยอด้เรัก ศรั่ปรัะที่ักษั์

ข�ยสำ้นค้� 3 

บรั้ษััที่ อ้นเตอรั์เนชั�นแนล เพ็ที่ ฟู้ด 
จำ�กัด

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่ 

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

9 

ซึ่ื้อสำ้นค้� 127 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 1 

เจ้�หน่้ก�รัค้� 31 

บรั้ษััที่ เอ้ก ด้จ้ที่ัล จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่  
และม่น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
และพ่�น้องเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ซึ่ื้อที่รััพย์สำ้น ซึ่ื้อสำ้นค้�  
ค่�ใช้จ่�ยอื�น

48 

ลูกหน่้อื�น 1 

เจ้�หน่้อื�น 10 

บรั้ษััที่ แอ�ดว้�นซึ่์ฟ�รั์ม่� จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้อื�น 1 

ซึ่ื้อสำ้นค้� 8 

เจ้�หน่้ก�รัค้� 1 
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บุค์ค์ลท์ี�อาจีมีีค์วามีขัดิ์แย้ง ลักษณะค์วามีสัมีพิันธิ์์
ลักษณะรายการระหว่างกัน 

ท์ี�สำาค์ัญ
มีูลค์่ารายการ

ปี 2563*
ยอดิ์ค์งเหลือ**

บรั้ษััที่ แอสำเซึ่นด์ ฟู้ด จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ข�ยสำ้นค้� 85 

บรั้ษััที่ ไอคอนสำย�ม จำ�กัด ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่  
และม่น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์  
น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์  
และพ่�น้องเป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่  
และม่กรัรัมก�รัรั่วมกัน 3 ที่่�น คือ  
1. น�ยอำ�รัุง สำรัรัพสำ้ที่ธั้์วงศ์  
2. น�ยปิยะวัฒน์ ฐ้ตะสำัที่ธั�วรักุล  
3. น�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์

ค่�ใช้จ่�ยอื�น 9 

C.P.Cambodia Co., Ltd. ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั 7 

ซึ่ื้อสำ้นค้� 77 

เจ้�หน่้ก�รัค้� เจ้�หน่้อื�น 5 

C.P.Vietnam Corporation ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั 16 

ซึ่ื้อสำ้นค้� 48 

ลูกหน่้ก�รัค้� 1 

เจ้�หน่้ก�รัค้� เจ้�หน่้อื�น 1 

Charoen Pokphand Foods Canada Inc. ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ซึ่ื้อสำ้นค้� 20 

CP Avant Private Limited ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ซึ่ื้อสำ้นค้� ค่�ใช้จ่�ยอื�น 3 

เจ้�หน่้อื�น 1 

CP B&F (Cambodia) Co., Ltd. ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

(2)

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 9 

CP Coffee Business Hong Kong 
Company Limited 

ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ลูกหน่้อื�น 14 

CP Foods (UK) Limited ม่บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด  
เป็นผู้ถือหุ้นรั�ยใหญ่

ซึ่ื้อสำ้นค้� 2 

บรั้ษััที่อื�นๆ ข�ยสำ้นค้� รั�ยได้บรั้ก�รั  
รั�ยได้อื�น

29 

ซึ่ื้อที่รััพย์สำ้น ซึ่ื้อสำ้นค้�  
ค่�ใช้จ่�ยอื�น

15 

ลูกหน่้ก�รัค้� ลูกหน่้อื�น 114 

เจ้�หน่้ก�รัค้� เจ้�หน่้อื�น 28 

*/** ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 / หน่วยเป็นล้�นบ�ที่

หมายเหตุ ุสำำ�หรัับรั�ยละเอ่ยดรั�ยก�รัรัะหว่�งกันของปี 2563 และ 2562 บรั้ษััที่ฯ ได้ม่ก�รัเปิดเผยไว้ในแบบแสำดงรั�ยก�รัข้อมูลปรัะจำ�ปี (แบบ 56-1)  

และรั�ยง�นปรัะจำ�ปี ซึ่่�งสำ�ม�รัถดูข้อมูลย้อนหลังเพื�อเปรั่ยบเที่่ยบ
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รั�ยก�รัรัะหว่�งกันที่่�เป็นรั�ยก�รัธัุรัก้จปกต้หรัือสำนับสำนุนธัุรัก้จปกต้ ซึ่่�งเป็นรั�ยก�รัที่่�ม่เงื�อนไขก�รัค้�โดยที่ั�วไป และเป็นไปต�ม
หลักก�รัในก�รัเข้�ที่ำ�รั�ยก�รัต�มที่่�กำ�หนดไว้ในม�ตรั� 89/12 (1) แห่งพรัะรั�ชบัญญัต้หลักที่รััพย์และตล�ดหลักที่รััพย์ (ฉบับที่่� 4) 
พ.ศ. 2551 ซึ่่�งคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ได้ม่มต้อนุมัต้ไว้ในก�รัปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ ครัั้งที่่� 1/2553 เมื�อวันที่่� 18 กุมภ�พันธั์ 2553

บริษัทมีนโยบายการกำาหุ้นดราคาสำาหุ้รับรายการระหุ้ว�างกันแต่�ละประเภทดังนี�
ข�ยส้ำนค้�  : รั�ค�ที่่�กำ�หนดข้่นต�มข้อกำ�หนดและเงื�อนไขปกต้ที่�งธัรุักจ้เปร่ัยบเที่ย่บกบัรั�ยก�รัข�ยส้ำนค้�

ให้กับบรั้ษััที่อื�นที่่�ไม่เก่�ยวข้องกัน
รั�ยได้บรั้ก�รัและรั�ยได้อื�น : รั�ค�ต�มสำัญญ�ที่่�กำ�หนดข่้นต�มข้อกำ�หนดและเงื�อนไขปกต้ที่�งธัุรัก้จ
ซึ่ือ้ส้ำนค้�และต้นทีุ่นบร้ัก�รั  : รั�ค�ที่่�กำ�หนดข้่นต�มข้อกำ�หนดและเงื�อนไขปกต้ที่�งธัุรัก้จเปร่ัยบเที่่ยบกับรั�ยก�รัซึ่ื้อส้ำนค้�

และบรั้ก�รัจ�กบรั้ษััที่อื�นที่่�ไม่เก่�ยวข้องกัน
ต้นทีุ่นบรั้ก�รัและค่�ใช้จ่�ยอื�น : รั�ค�ต�มสำัญญ�ที่่�กำ�หนดข่้นต�มข้อกำ�หนดและเงื�อนไขปกต้ที่�งธัุรัก้จ
ซึ่ือ้ที่รััพย์ส้ำน :  รั�ค�ที่่�กำ�หนดข้่นต�มข้อกำ�หนดและเงื�อนไขปกต้ที่�งธัรุักจ้เปร่ัยบเที่ย่บกบัรั�ยก�รัซ้ืึ่อจ�กบร้ัษัทัี่อื�น

ที่่�ไม่เก่�ยวข้องกนั

มาต่รการและขั�นต่อนการอนุมัต่ิการทำารายการระหุ้ว�างกัน
ในกรัณ่รั�ยก�รัซึ่ือ้ข�ยส้ำนค�้และบร้ัก�รัซึ่่�งเป็นรั�ยก�รัที่่�เกด้ข้่นจ�กธัรุักรัรัมที่�งก�รัค�้ต�มปกต้น้ัน บร้ัษัทัี่ฯ ม่ม�ตรัก�รัคุม้ครัอง

ผู้ลงทุี่นเพื�อป้องกันก�รัถ่�ยเที่ผลปรัะโยชน์ โดยให้สำำ�นักตรัวจสำอบเป็นผู้ตรัวจสำอบถ่งคว�มจำ�เป็นของก�รัที่ำ�รั�ยก�รัดังกล่�วกับ 
หน่วยง�นภ�ยในที่่�เก่�ยวข้องเพื�อให้รั�ยก�รัซึ่ื้อข�ยส้ำนค้�และบร้ัก�รัเป็นไปต�มรั�ค�ตล�ดและต้องรั�ยง�นผลก�รัตรัวจสำอบดังกล่�ว 
แก่คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบเป็นปรัะจำ�ทีุ่กเดือน และคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบจะนำ�เสำนอรั�ยง�นต่อคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ทีุ่กไตรัม�สำ

สำ่วนรั�ยก�รัที่่�อ�จม่คว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์ หรัือรั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกัน คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบจะเป็นผู้กลั�นกรัองและ
ดูแลให้ม่ก�รัปฏ้ิบัต้ที่่�เป็นไปต�มเกณฑ์์ของตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย เรืั�องก�รัเปิดเผยข้อมูลและก�รัปฏิ้บัต้ก�รัของบร้ัษััที่ 
จดที่ะเบ่ยนในรั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และต�มปรัะก�ศของคณะกรัรัมก�รักำ�กับตล�ดทีุ่น ที่่� ที่จ. 21/2551 เรัื�องหลักเกณฑ์์
ในก�รัที่ำ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหม�ยว่�ด้วยหลักที่รััพย์และตล�ดหลักที่รััพย์ ข้อบังคับ ปรัะก�ศ คำ�สัำ�ง หรืัอข้อกำ�หนด 
ของตล�ดหลกัที่รััพยแ์ห่งปรัะเที่ศไที่ยที่่�เก่�ยวขอ้งกับขอ้กำ�หนดในเรืั�องก�รัที่ำ�รั�ยก�รัรัะหว�่งกนั โดยกำ�หนดนโยบ�ยเรืั�องคว�มขดัแย้ง
ที่�งผลปรัะโยชน์ไว้อย�่งชดัเจนในคูม่อืจร้ัยธัรัรัมธัรุัก้จและขอ้พ่งปฏิบ้ต้ัในก�รัที่ำ�ง�นของบร้ัษัทัี่ฯ เพื�อใหก้รัรัมก�รัและพนกัง�นไดย่้ดถอื
และปฏ้ิบัต้อย่�งถูกต้อง นอกจ�กน้่ ยังได้ต้ังคณะที่ำ�ง�นดำ�เน้นง�นสำำ�หรัับกำ�กับดูแลก�รัเข้�ที่ำ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกันเพื�อกำ�กับดูแล 
ก�รัที่ำ�รั�ยก�รัดังกล่�วให้เป็นไปต�มปรัะก�ศของคณะกรัรัมก�รักำ�กับตล�ดทีุ่น

ในกรัณ่ก�รัได้ม�หรัือจำ�หน่�ยไปซึ่่�งส้ำนที่รััพย์ที่่�สำำ�คัญของบร้ัษััที่จดที่ะเบ่ยนและบร้ัษััที่ย่อย ซึ่่�งถือเป็นรั�ยก�รัที่่�เก้ดข้่นเป็น 
ครัั้งครั�ว บรั้ษััที่ฯ ม่นโยบ�ยที่่�จะใช้ผู้เช่�ยวช�ญอ้สำรัะจ�กภ�ยนอก เช่น ผู้ปรัะเม้นรั�ค�ที่รััพย์สำ้น ที่่�ปรั่กษั�ที่�งก�รัเง้นอ้สำรัะ เป็นผู้ให้
คว�มเห็นต่อคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ เพื�อนำ�เสำนอรั�ยง�นต่อคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหุ้ว�างกันในอนาคต่
คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ม่นโยบ�ยชัดเจนว่� ก�รัที่ำ�รั�ยก�รัรัะหว่�งกันอ�จจะเก้ดข้่นได้ต�มลักษัณะก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จต�มปกต้  

แต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐ�นของคว�มจำ�เป็น เป็นรั�ค�ที่่�ยตุ้ธัรัรัมสำ�ม�รัถเที่ย่บเคย่งกับรั�ค�ในตล�ดได้ เพื�อรัักษั�ผลปรัะโยชน์สำงูสุำดของบร้ัษัทัี่ฯ 
และไม่ม่ก�รัถ่�ยเที่ผลปรัะโยชน์รัะหว่�งบรั้ษััที่ฯ กับบรั้ษััที่ที่่�เก่�ยวข้องหรัือบุคคลที่่�เก่�ยวข้อง ที่ั้งน่้ เนื�องจ�กลักษัณะก�รัปรัะกอบธัุรัก้จ
ของบรั้ษััที่ฯ และบรั้ษััที่ย่อยซึ่่�งอยู่ในธัุรัก้จค้�ปล่กต้องม่ก�รัซึ่ื้อข�ยสำ้นค้�และบรั้ก�รัจ�กบรั้ษััที่อื�นๆ รัวมถ่งบรั้ษััที่ที่่�เก่�ยวข้อง บรั้ษััที่ฯ 
ค�ดว่�แนวโน้มก�รัที่ำ�รั�ยก�รัรัะหว่�งกันในสำ่วนของก�รัซึ่ื้อข�ยส้ำนค้�และบร้ัก�รัจะยังคงม่อยู่ต�มก�รัขย�ยตัวของธัุรัก้จของบร้ัษััที่ฯ 
และบรั้ษััที่ย่อย สำ่วนรั�ยก�รัอื�นๆ จะข่้นอยู่กับคว�มจำ�เป็นที่�งธัุรัก้จ 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่เป็นผู้รัับผ้ดชอบในก�รัจัดที่ำ�และนำ�เสำนองบก�รัเง้นเฉพ�ะก้จก�รัและงบก�รัเง้นรัวมของบรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ 
จำ�กัด (มห�ชน) และบรั้ษััที่ย่อย รัวมถ่งข้อมูลอื�นซึ่่�งรัวมอยู่ในรั�ยง�นปรัะจำ�ปี สำำ�หรัับปีสำ้�นสำุดวันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 อย่�งถูกต้อง
ต�มที่่�ควรัต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ยง�นที่�งก�รัเง้น รัวมถ่งแนวปฏ้ิบัต้ที่�งก�รับัญช่ที่่�ปรัะก�ศใช้โดยสำภ�ว้ช�ช่พบัญช่ฯ โดยได้ 
ม่ก�รัพ้จ�รัณ�เลือกใช้นโยบ�ยบัญช่ที่่�เหม�ะสำมและถือปฏิ้บัต้อย่�งสำมำ��เสำมอ ม่ก�รัใช้ดุลยพ้น้จอย่�งรัะมัดรัะวังและปรัะม�ณก�รั 
ที่่�สำมเหตุสำมผลในก�รัจัดที่ำ� รัวมที่ั้งม่ก�รัเปิดเผยข้อมูลสำำ�คัญอย่�งเพ่ยงพอในหม�ยเหตุปรัะกอบงบก�รัเง้นและได้ผ่�นก�รัตรัวจสำอบ
และให้คว�มเห็นอย่�งไม่ม่เงื�อนไขจ�กผู้สำอบบัญช่รัับอนุญ�ตที่่�เป็นอ้สำรัะ งบก�รัเง้นจ่งสำะท้ี่อนฐ�นะก�รัเง้นและผลก�รัดำ�เน้นง�น 
ในรัอบปีที่่�ผ่�นม�อย่�งเป็นจรั้งและเป็นปรัะโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทีุ่นที่ั�วไปได้อย่�งโปรั่งใสำ

คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ได้มอบหม�ยคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ ซึ่่�งปรัะกอบด้วยกรัรัมก�รัที่่�เป็นอ้สำรัะเป็นผู้กำ�กับดูแลคุณภ�พ 
ของรั�ยง�นที่�งก�รัเง้น ปรัะเม้นรัะบบก�รัควบคุมภ�ยใน รัะบบก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงและกรัะบวนก�รัต่�งๆ เพื�อก�รัสำนับสำนุนข้อมูล
และเอกสำ�รัที่�งก�รัเง้นให้ม่ปรัะสำ้ที่ธั้ผล เพื�อให้ม่คว�มมั�นใจได้ว่�ม่ก�รับันที่่กข้อมูลที่�งบัญช่ถูกต้อง ครับถ้วน ที่ันเวล� และเพ่ยงพอ 
ที่่�จะดำ�รังไว้ซึ่่�งที่รััพย์ส้ำน ตลอดจนป้องกันม้ให้เก้ดก�รัทุี่จร้ัตหรัือก�รัดำ�เน้นก�รัที่่�ผ้ดปกต้อย่�งม่สำ�รัะสำำ�คัญ ซึ่่�งคว�มเห็นของ 
คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบเก่�ยวกับเรัื�องน่้ปรั�กฏิในหน้�รั�ยง�นคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบซึ่่�งแสำดงไว้ในรั�ยง�นปรัะจำ�ปีฉบับน่้แล้ว

คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ม่คว�มเห็นว่�รัะบบก�รัควบคุมภ�ยในของบร้ัษััที่โดยรัวมม่ปรัะส้ำที่ธั้ผลอยู่ในรัะดับที่่�น่�พอใจและสำ�ม�รัถ
สำร้ั�งคว�มเชื�อมั�นอย่�งม่เหตผุลต่อคว�มเชื�อถือได้ของงบก�รัเงน้เฉพ�ะก้จก�รัและงบก�รัเงน้รัวมของบร้ัษัทัี่ ซึ่พ่่ ออลล์ จำ�กดั (มห�ชน) 
และบรั้ษััที่ย่อย สำำ�หรัับปีสำ้�นสำุดวันที่่� 31 ธัันว�คม 2563

 (น�ยก่อศักด้์ ไชยรััศม่ศักด้์)
 ปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั

(น�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์)
ปรัะธั�นกรัรัมก�รั
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งบการเงินประจำาปี
และรายงานของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสำนอ ผู้ถือหุ้นบรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน
บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบรั้ษััที่ย่อย
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งบแสดงฐานะการเงิน
บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบรั้ษััที่ย่อย
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บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบรั้ษััที่ย่อย
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบรั้ษััที่ย่อย
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบรั้ษััที่ย่อย
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบรั้ษััที่ย่อย
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งบกระแสเงินสด
บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบรั้ษััที่ย่อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



223แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



224 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



225แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



226 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



227แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



228 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



229แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



230 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



231แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



232 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



233แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



234 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



235แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



236 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



237แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



238 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



239แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



240 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



241แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



242 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



243แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



244 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



245แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



246 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



247แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



248 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



249แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



250 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



251แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



252 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



253แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



254 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



255แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



256 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



257แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



258 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



259แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



260 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



261แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



262 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



263แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



264 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



265แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



266 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



267แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



268 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



269แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



270 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



271แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



272 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



273แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



274 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



275แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



276 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



277แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



278 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



279แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



280 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



281แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



282 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



283แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



284 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



285แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



286 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



287แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



288 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



289แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



290 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



291แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



292 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



293แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



294 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



295แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



296 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



297แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



298 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



299แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



300 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



301แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



302 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



303แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



304 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



305แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



306 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



307แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



308 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



309แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



310 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



311แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



312 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



313แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



314 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



315แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



316 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



317แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



318 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



319แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



320 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



321แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



322 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



323แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



324 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



325แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



326 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



327แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



328 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



329แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



330 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



331แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



332 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



333แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



334 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



335แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



336 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



337แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



338 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



339แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



340 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



341แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



342 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



343แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



344 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



345แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



346 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



347แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



348 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



349แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



350 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



351แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



352 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



353แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



354 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



355แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



356 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



357แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



358 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



359แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



360 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



361แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



362 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



363แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



364 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



365แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



366 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ



367แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ 1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

ศั.(พิิเศัษ) ประสพิสุข บุญเดิ์ช
อ�ยุ 75 ปี

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรัรัมก�รัอ้สำรัะ
ปรัะธั�นกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
21 เมษั�ยน 2559

ประวัติการดำารงตำาแหน่งในบริษัท
ว�รัะที่่� 1 : 21 เมษั�ยน 2559 – 26 เมษั�ยน 2562
ว�รัะที่่� 2 : 26 เมษั�ยน 2562 – ปัจจุบัน

การศึึกษา
• ว้ที่ย�ลัยตล�ดทีุ่น (วตที่.) รัุ่นที่่� 10
• หลักสูำตรัป้องกนัรั�ชอ�ณ�จกัรัไที่ย ว้ที่ย�ลัยป้องกนัรั�ชอ�ณ�จกัรั รุ่ันที่่� 41
• เนต้บัณฑ์้ตอังกฤษั สำำ�นักล้นคอล์น อ้นน์ 
• เนต้บัณฑ์้ต สำำ�นักอบรัมศ่กษั�กฎหม�ยแห่งเนต้บัณฑ์้ตยสำภ� 
• ปรั้ญญ�ตรั่ น้ต้ศ�สำตรับัณฑ์้ต มห�ว้ที่ย�ลัยธัรัรัมศ�สำตรั์

ความเชี่ยวชาญ
• ด้�นก�รับรั้ห�รัและก�รัจัดก�รัองค์กรัขน�ดใหญ่
• ด้�นก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง
• ด้�นก�รัจัดก�รัในภ�วะว้กฤต
• ด้�นกฎหม�ยและคด่
• ด้�นคว�มมั�นคงและสำังคม 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2563 Director Accreditation Program (DAP177/2020)
2560 Director Accreditation Program (DAP)
2559 Ethical Leadership Program (ELP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน 2 แห่ง คือ
• ที่่�ปรั่กษั�กฎหม�ยและคด่ ธัน�ค�รัธันช�ต จำ�กัด (มห�ชน)
• กรัรัมก�รัอ้สำรัะ บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2559 – 2563 กรัรัมก�รัอ้สำรัะ C.P. Lotus Corporation
2558 – 2562  กรัรัมก�รัอ้สำรัะ บรั้ษััที่ น้วสำ์ เน็ตเว้รั์ค คอรั์ปอเรัชั�น 

จำ�กัด (มห�ชน)
2555 กรัรัมก�รักฤษัฏิ่ก�
2551 ปรัะธั�นวุฒ้สำภ�
2547 ปรัะธั�นศ�ลอุที่ธัรัณ์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง  -ไม่ม่-
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่-

จำานวนครั�งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 : 
10 ครัั้ง จ�กที่ั้งหมด 10 ครัั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
พิล.ต.อ. พิัชรวาท์ วงษ์สุวรรณ

อ�ยุ 71 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรัรัมก�รัอ้สำรัะ
ปรัะธั�นกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั
กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
19 กุมภ�พันธั์ 2556

ประวัติการดำารงตำาแหน่งในบริษัท
ว�รัะที่่� 1 : 19 กุมภ�พันธั์ 2556 – 25 เมษั�ยน 2556 
ว�รัะที่่� 2 : 25 เมษั�ยน 2556 – 21 เมษั�ยน 2559
ว�รัะที่่� 3 : 21 เมษั�ยน 2559– 26 เมษั�ยน 2562
ว�รัะที่่� 4 : 26 เมษั�ยน 2562 – ปัจจุบัน

การศึึกษา
• หลักสำูตรัป้องกันรั�ชอ�ณ�จักรัภ�ครััฐ เอกชน และก�รัเมือง (วปม.) รัุ่น 2
• ศ้ลปศ�สำตรัมห�บัณฑ์้ต (พัฒน�สำังคม) มห�ว้ที่ย�ลัยเกษัตรัศ�สำตรั์
• นักเรั่ยนน�ยรั้อยตำ�รัวจ รัุ่นที่่� 25

ความเชี่ยวชาญ
• ด้�นก�รับรั้ห�รัและก�รัจัดก�รัองค์กรัขน�ดใหญ่
• ด้�นก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง
• ด้�นก�รัจัดก�รัในภ�วะว้กฤต
• ด้�นกฎหม�ยและคด่
• ด้�นคว�มมั�นคงและสำังคม 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2560 Director Accreditation Program (DAP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน 2 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รัอ้สำรัะ บรั้ษััที่ พลังง�นบรั้สำุที่ธั้์ จำ�กัด (มห�ชน)
• กรัรัมก�รัอ้สำรัะ บรั้ษััที่ เจรั้ญโภคภัณฑ์์อ�ห�รั จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 1 แห่ง คือ
• ที่่�ปรั่กษั� คณะกรัรัมก�รัก้จก�รักรัะจ�ยเสำ่ยง ก้จก�รัโที่รัที่ัศน์และก้จก�รั

โที่รัคมน�คมแห่งช�ต้

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2551 ผู้บัญช�ก�รัตำ�รัวจแห่งช�ต้
2548 รัองผู้บัญช�ก�รัตำ�รัวจแห่งช�ต้
2545 ผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รัตำ�รัวจแห่งช�ต้

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง  -ไม่ม่-
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่-

จำานวนครั�งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 : 
10 ครัั้ง จ�กที่ั้งหมด 10 ครัั้ง
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

นายผึ้ดิ์ุง เตชะศัรินท์ร์
อ�ยุ 80 ปี

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
กรัรัมก�รัอ้สำรัะ
ปรัะธั�นกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ
กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล
กรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
11 ม่น�คม 2542

ประวัติการดำารงตำาแหน่งในบริษัท
ว�รัะที่่� 1 : 11 ม่น�คม 2542 – 26 เมษั�ยน 2544
ว�รัะที่่� 2 : 26 เมษั�ยน 2544 – 28 เมษั�ยน 2547
ว�รัะที่่� 3 : 28 เมษั�ยน 2547 – 26 เมษั�ยน 2550
ว�รัะที่่� 4 : 26 เมษั�ยน 2550 – 28 เมษั�ยน 2553
ว�รัะที่่� 5 : 28 เมษั�ยน 2553 – 25 เมษั�ยน 2556
ว�รัะที่่� 6 : 25 เมษั�ยน 2556 – 21 เมษั�ยน 2559
ว�รัะที่่� 7 : 21 เมษั�ยน 2559 – 26 เมษั�ยน 2562
ว�รัะที่่� 8 : 26 เมษั�ยน 2562 – ปัจจุบัน

การศึึกษา
• ปรั้ญญ�ตรั่ พ�ณ้ชยศ�สำตรับัณฑ์้ต มห�ว้ที่ย�ลัยธัรัรัมศ�สำตรั์
• ปรั้ญญ�ตรั่ บัญช่บัณฑ์้ต มห�ว้ที่ย�ลัยธัรัรัมศ�สำตรั์

ความเชี่ยวชาญ
• ด้�นบัญช่และก�รัเง้น
• ด้�นก�รับรั้ห�รัและก�รัจัดก�รัองค์กรัขน�ดใหญ่
• ด้�นก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง
• ด้�นก�รัจัดก�รัในภ�วะว้กฤต
• ด้�นกฎหม�ยและคด่
• ด้�นคว�มมั�นคงและสำังคม
• ด้�นเศรัษัฐศ�สำตรั์และก�รัธัน�ค�รั 

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

Management: Integrating with Strategy and Performance
2551 Audit Committee Program (ACP)
2551 Monitoring the Internal Audit Function
2548 Director Accreditation Program (DAP)
2546 Director Certification Program (DCP)
2544 The Role of Chairman

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน 3 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รัอ้สำรัะและปรัะธั�นคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ  

บรั้ษััที่ เที่็กซึ่์ไที่ล์เพรัสำที่่จ จำ�กัด (มห�ชน)
• กรัรัมก�รัอ้สำรัะและปรัะธั�นคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ  

บรั้ษััที่ ธันูลักษัณ์ จำ�กัด (มห�ชน)
• กรัรัมก�รัอ้สำรัะและปรัะธั�นคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ  

บรั้ษััที่ ล�นน� รั่ซึ่อรั์สำเซึ่สำ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 1 แห่ง คือ
• ปรัะธั�นกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ สำถ�บันก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2551 – 2563  กรัรัมก�รัอ้สำรัะและกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ  

บรั้ษััที่ กุลธัรัเคอรั์บ่้ จำ�กัด (มห�ชน)
2538 - 2541 กรัรัมก�รัผู้อำ�นวยก�รั ธัน�ค�รันครัหลวงไที่ย จำ�กัด  

(มห�ชน)
2537 - 2538 กรัรัมก�รัรัองผู้จัดก�รัใหญ่ ธัน�ค�รันครัหลวงไที่ย 

จำ�กัด (มห�ชน)
 รัองผู้จัดก�รัที่ั�วไป บรัรัษััที่เง้นทีุ่นอุตสำ�หกรัรัม 

แห่งปรัะเที่ศไที่ย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง  0.00011
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่ม่-

จำานวนครั�งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 : 
10 ครัั้ง จ�กที่ั้งหมด 10 ครัั้ง

นายปรีดิ์ี บุญยัง
อ�ยุ 82 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรัรัมก�รัอ้สำรัะ
กรัรัมก�รัตรัวจสำอบ

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
11 ม่น�คม 2542

ประวัติการดำารงตำาแหน่งในบริษัท
ว�รัะที่่� 1 : 11 ม่น�คม 2542 – 26 เมษั�ยน 2544
ว�รัะที่่� 2 : 26 เมษั�ยน 2544 – 28 เมษั�ยน 2547 
ว�รัะที่่� 3 : 28 เมษั�ยน 2547 – 26 เมษั�ยน 2550
ว�รัะที่่� 4 : 26 เมษั�ยน 2550 – 28 เมษั�ยน 2553
ว�รัะที่่� 5 : 28 เมษั�ยน 2553 – 25 เมษั�ยน 2556
ว�รัะที่่� 6 : 25 เมษั�ยน 2556 – 21 เมษั�ยน 2559
ว�รัะที่่� 7 : 21 เมษั�ยน 2559 – 26 เมษั�ยน 2562
ว�รัะที่่� 8 : 26 เมษั�ยน 2562 – ปัจจุบัน

การศึึกษา
• ปรั้ญญ�โที่สำ�ยง�นกฎหม�ย มห�ว้ที่ย�ลัยเยล สำหรััฐอเมรั้ก�
• ปรั้ญญ�ตรั่น้ต้ศ�สำตรั์ มห�ว้ที่ย�ลัยธัรัรัมศ�สำตรั์
• ปรั้ญญ�บัตรั ว้ที่ย�ลัยป้องกันรั�ชอ�ณ�จักรั หลักสำูตรัภ�ครััฐรั่วมเอกชน 

รัุ่นที่่� 3 (ปรัอ. 3)

ความเชี่ยวชาญ
• ด้�นบัญช่และก�รัเง้น
• ด้�นก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง
• ด้�นกฎหม�ยและคด่

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2553 Audit Committee Program (ACP)
2548 Director Accreditation Program (DAP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 1 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รัตรัวจสำอบ สำถ�บันก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2540 - 2541 อธั้บด่กรัมธัน�รัักษั์
2539 - 2540 อธั้บด่กรัมศุลก�กรั
2536 - 2539 อธั้บด่กรัมบัญช่กล�ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง  0.00759
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่-

จำานวนครั�งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 : 
10 ครัั้ง จ�กที่ั้งหมด 10 ครัั้ง

นางนำ้าผึ้้้ง วงศั์สมีิท์ธิ์ิ�
อ�ยุ 62 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรัรัมก�รัอ้สำรัะ
กรัรัมก�รัตรัวจสำอบ

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
22 กุมภ�พันธั์ 2561 

ประวัติการดำารงตำาแหน่งในบริษัท
ว�รัะที่่� 1 : 22 กุมภ�พันธั์ 2561 – 26 เมษั�ยน 2562
ว�รัะที่่� 2 : 26 เมษั�ยน 2562 – ปัจจุบัน

การศึึกษา
• ปรั้ญญ�โที่ M.B.A. Finance, Oklahoma State University, USA
• ปรั้ญญ�ตรั่ เศรัษัฐศ�สำตรั์รัะหว่�งปรัะเที่ศ จุฬ�ลงกรัณ์มห�ว้ที่ย�ลัย

ความเชี่ยวชาญ
• ด้�นบัญช่และก�รัเง้น
• ด้�นก�รับรั้ห�รัและก�รัจัดก�รัองค์กรัขน�ดใหญ่
• ด้�นก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง
• ด้�นเศรัษัฐศ�สำตรั์และก�รัธัน�ค�รั 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2561 Role of Chairman Program (RCP)
2559 Advanced Audit Committee Program
2550 Director Certification Program (DCP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน 2 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รัอ้สำรัะ บรั้ษััที่ ครั้สำเต่ยน่และน่ลเสำ็น (มห�ชน) จำ�กัด (ไที่ย)
• กรัรัมก�รัอ้สำรัะ บรั้ษััที่ บัตรักรัุงไที่ย จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 1 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รัตรัวจสำอบ สำถ�บันก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2560 – ก.ค. 2562 กรัรัมก�รัอ้สำรัะ ธัน�ค�รัเพื�อก�รัเกษัตรัและสำหกรัณ์

ก�รัเกษัตรั
2560 - 2561 กรัรัมก�รัอ้สำรัะ บรั้ษััที่ ขนสำ่ง จำ�กัด

2558 – 2560  คณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง  
บรั้ษััที่ บรั้ห�รัสำ้นที่รััพย์สำุขุมว้ที่ จำ�กัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง -ไม่ม่-
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่-

จำานวนครั�งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 :
10 ครัั้ง จ�กที่ั้งหมด 10 ครัั้ง

นายสุภกิต เจีียรวนนท์์
อ�ยุ 57 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
ปรัะธั�นกรัรัมก�รั

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
15 สำ้งห�คม 2546

ประวัติการดำารงตำาแหน่งในบริษัท
ว�รัะที่่� 1 : 15 สำ้งห�คม 2546 – 28 เมษั�ยน 2549
ว�รัะที่่� 2 : 28 เมษั�ยน 2549 – 23 เมษั�ยน 2552
ว�รัะที่่� 3 : 23 เมษั�ยน 2552 – 26 เมษั�ยน 2555
ว�รัะที่่� 4 : 26 เมษั�ยน 2555 – 23 เมษั�ยน 2558 
ว�รัะที่่� 5 : 23 เมษั�ยน 2558 – 20 เมษั�ยน 2561
ว�รัะที่่� 6 : 20 เมษั�ยน 2561 – ปัจจุบัน

การศึึกษา
• ปรั้ญญ�ปรััชญ�ดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ สำ�ข�ว้ช�ก�รับรั้ห�รัธัุรัก้จ 

มห�ว้ที่ย�ลัยรั�มคำ�แหง
• ปรั้ญญ�ตรั่สำ�ข�ว้ช�บรั้ห�รัธัุรัก้จและรััฐก้จ มห�ว้ที่ย�ลัยน้วยอรั์ก 

สำหรััฐอเมรั้ก� 

ความเชี่ยวชาญ
• ด้�นบัญช่และก�รัเง้น
• ด้�นก�รับรั้ห�รัและก�รัจัดก�รัองค์กรัขน�ดใหญ่
• ด้�นก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง
• ด้�นก�รัจัดก�รัในภ�วะว้กฤต
• ด้�นธัุรัก้จและก�รัตล�ด
• ด้�นก�รัแข่งขันรัะหว่�งปรัะเที่ศ
• ด้�นคว�มมั�นคงและสำังคม
• ด้�นเศรัษัฐศ�สำตรั์และก�รัธัน�ค�รั 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554 Director Accreditation Program (DAP) รัุ่น 92/2011

 การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน 1 แห่ง คือ
• ปรัะธั�นกรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เจรั้ญโภคภัณฑ์์อ�ห�รั จำ�กัด (มห�ชน) 
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 14 แห่ง คือ
• ปรัะธั�นกรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ โภคภัณฑ์์ จำ�กัด
• ปรัะธั�นกรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด
• ปรัะธั�นกรัรัมก�รั บรั้ษััที่ บรั้ษััที่ เจ่ยไต๋ กรัุ�ป จำ�กัด
• ปรัะธั�นกรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เจ่ยไต๋ เอนเที่อรั์ไพรัซึ่์ อ้นเตอรั์แนชั�นแนล 

จำ�กัด
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ SAIC มอเตอรั์-ซึ่่พ่ จำ�กัด
• กรัรัมก�รับรั้ห�รั บรั้ษััที่ ผ้งอัน อ้นชัวรัันสำ์ จำ�กัด (ปรัะเที่ศจ่น)
• รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เจ่ยไต๋ ไชน่� อ้นเวสำเม้นที่์ จำ�กัด
• ปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั บรั้ษััที่ ที่รัู ว้ชั�นสำ์ กรัุ�ป จำ�กัด
• ปรัะธั�นกรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่ที่่ ไบรัที่์ โฮวด้้งสำ์ จำ�กัด
• ปรัะธั�นกรัรัมก�รัรั่วม บรั้ษััที่ เซึ่่�ยงไฮ้ ค้งฮ้ว จำ�กัด
• ปรัะธั�นกรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เจ่ยไต๋ เรั่ยลเอสำเตที่ กรัุ�ป จำ�กัด
• ปรัะธั�นกรัรัมก�รั C.P. Lotus Corporation
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่. รั่เที่ล โฮลด้้ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่. รั่เที่ล ด่เวลลอปเม้นที่์ จำ�กัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2556 – 2559 กรัรัมก�รั บมจ. สำย�มแม็คโครั

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง  0.00248
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
เป็นพ่�ช�ยน�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์และน�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์

จำานวนครั�งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 : 
9 ครัั้ง จ�กที่ั้งหมด 10 ครัั้ง

นายก่อศัักดิ์ิ� ไชยรัศัมีีศัักดิ์ิ�
อ�ยุ 68 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รั
กรัรัมก�รัผู้ม่อำ�น�จลงน�มผูกพันบรั้ษััที่ต�มหนังสำือรัับรัอง
ปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
11 ม่น�คม 2542

ประวัติการดำารงตำาแหน่งในบริษัท
ว�รัะที่่� 1 : 11 ม่น�คม 2542 – 28 เมษั�ยน 2543
ว�รัะที่่� 2 : 28 เมษั�ยน 2543 – 29 เมษั�ยน 2546 
ว�รัะที่่� 3 : 29 เมษั�ยน 2546 – 28 เมษั�ยน 2549
ว�รัะที่่� 4 : 28 เมษั�ยน 2549 – 23 เมษั�ยน 2552
ว�รัะที่่� 5 : 23 เมษั�ยน 2552 – 26 เมษั�ยน 2555
ว�รัะที่่� 6 : 26 เมษั�ยน 2555 – 23 เมษั�ยน 2558 
ว�รัะที่่� 7 : 23 เมษั�ยน 2558 – 20 เมษั�ยน 2561
ว�รัะที่่� 8 : 20 เมษั�ยน 2561 – ปัจจุบัน

การศึึกษา
• ปรั้ญญ�ปรััชญ�ดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ ว้ช�ก�รับรั้ห�รัก�รัศ่กษั� 

ว้ที่ย�ลัยบัณฑ์้ตเอเช่ย
• ปรั้ญญ�ปรััชญ�ดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ สำ�ข�ก�รับัญช่  

มห�ว้ที่ย�ลัยเที่คโนโลย่รั�ชมงคลศรั่ว้ชัย
• ปร้ัญญ�ดุษัฎบ่ณัฑ้์ตก้ตต้มศกัด์้ สำ�ข�บร้ัห�รัธัรุักจ้ มห�ว้ที่ย�ลัยธุัรัก้จบณัฑ้์ตย์
• ปรั้ญญ�บรั้ห�รัธัุรัก้จดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ สำ�ข�ว้ช�ก�รัจัดก�รั 

มห�ว้ที่ย�ลัยรั�ชภัฎสำวนดุสำ้ต
• ปรั้ญญ�ศ้ลปศ�สำตรัดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ สำ�ข�ว้ช�บรั้ห�รัธัุรัก้จ  

มห�ว้ที่ย�ลัยนอรั์ธั-เช่ยงใหม่
• ปรั้ญญ�บรั้ห�รัธัุรัก้จดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ สำ�ข�ว้ช�ก�รัจัดก�รั 

มห�ว้ที่ย�ลัยศรั่ปทีุ่ม

• ปรั้ญญ�ตรั่ เศรัษัฐศ�สำตรับัณฑ์้ต มห�ว้ที่ย�ลัยธัรัรัมศ�สำตรั์

ความเชี่ยวชาญ
• ด้�นก�รับรั้ห�รัและก�รัจัดก�รัองค์กรัขน�ดใหญ่
• ด้�นก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง
• ด้�นก�รัจัดก�รัในภ�วะว้กฤต
• ด้�นธัุรัก้จและก�รัตล�ด
• ด้�นก�รัแข่งขันรัะหว่�งปรัะเที่ศ
• ด้�นว้จัยและพัฒน�
• ด้�นคว�มมั�นคงและสำังคม
• ด้�นเศรัษัฐศ�สำตรั์และก�รัธัน�ค�รั 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2549 The Role of Chairman
2543 Director Certification Program (DCP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน 1 แห่ง คือ
• รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รัที่่� 1 และกรัรัมก�รับรั้ห�รั บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั 

จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 13 แห่ง คือ
• รัองปรัะธั�นอ�วุโสำ บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รัสำภ�สำถ�บันผู้ที่รังคุณวุฒ้ สำถ�บันก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์
• น�ยกสำม�คมก่ฬ�หม�กล้อมแห่งปรัะเที่ศไที่ย
• ปรัะธั�นสำม�พันธั์หม�กล้อมจ่นโลก
• กรัรัมก�รัสำม�พันธั์หม�กล้อมน�น�ช�ต้ (IGF)
• น�ยกสำม�คมปัญญ�ภ้วัฒน์
• น�ยกสำม�คมม้ตรัภ�พไที่ย-เก�หล่
• กรัรัมก�รัมูลน้ธั้อุที่ย�นธัรัรัม
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ศ่กษั�ภ้วัฒน์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ โอเอชที่่ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั โฮลด้้ง (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด
• กรัรัมก�รั Lotus Distribution Investment Ltd. 
• กรัรัมก�รั Nanjing Tech University Pujiang Institute 

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2526 - 2530 รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัใหญ่บรั้ห�รั  

(ก�รัค้�รัะหว่�งปรัะเที่ศ)
 บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด (ปรัะจำ�ฮ่องกง)
2522 – 2526 กรัรัมก�รัผู้จัดก�รั บรั้ษััที่ กรัุงเที่พโปรัด้�วสำ์ จำ�กัด  

(มห�ชน)
 กรัรัมก�รัผู้จัดก�รั บรั้ษััที่ กรัุงเที่พก�รัปรัะมง จำ�กัด
 กรัรัมก�รัผู้จัดก�รั บร้ัษัทัี่ ซึ่.่พ่. เกษัตรัอตุสำ�หกรัรัม จำ�กดั
 กรัรัมก�รัผู้จัดก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่.อ้นเตอรั์เที่รัด จำ�กัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ของตนเอง  0.10094*
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่-

จำานวนครั�งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 :
10 ครัั้ง จ�กที่ั้งหมด 10 ครัั้ง
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

นายศัุภชัย เจีียรวนนท์์
อ�ยุ 53 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รั
กรัรัมก�รัผู้ม่อำ�น�จลงน�มผูกพันบรั้ษััที่ต�มหนังสำือรัับรัอง
กรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
7 ม้ถุน�ยน 2562

ประวัติการดำารงตำาแหน่งในบริษัท
ว�รัะที่่� 1 : 7 ม้ถุน�ยน 2562 – ปัจจุบัน

การศึึกษา
• ปรั้ญญ�บรั้ห�รัธัุรัก้จดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ สำ�ข�ว้ช�บรั้ห�รัธัุรัก้จ 

มห�ว้ที่ย�ลัยขอนแก่น
• ปรั้ญญ�ปรััชญ�ดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ สำ�ข�ว้ช�ก�รัตล�ด  

มห�ว้ที่ย�ลัยเที่คโนโลย่รั�ชมงคลอ่สำ�น
• ปรั้ญญ�ปรััชญ�ดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ สำ�ข�ว้ช�สำื�อสำ�รัมวลชน 

มห�ว้ที่ย�ลัยรั�มคำ�แหง
• ปรั้ญญ�ตรั่ สำ�ข�บรั้ห�รัธัุรัก้จ (ก�รัเง้น) มห�ว้ที่ย�ลัยบอสำตัน

สำหรััฐอเมรั้ก�

ความเชี่ยวชาญ
• ด้�นก�รับรั้ห�รัและก�รัจัดก�รัองค์กรัขน�ดใหญ่
• ด้�นก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง
• ด้�นก�รัจัดก�รัในภ�วะว้กฤต
• ด้�นธัุรัก้จและก�รัตล�ด
• ด้�นก�รัแข่งขันรัะหว่�งปรัะเที่ศ
• ด้�นด้จ้ที่ัล 
• ด้�นว้จัยและพัฒน�
• ด้�นคว�มมั�นคงและสำังคม

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554 Director Accreditation Program (DAP) รัุ่น 92/2011

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน 3 แห่ง คือ
• ปรัะธั�นกรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ที่รัู คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด (มห�ชน)
• ปรัะธั�นกรัรัมก�รั บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั จำ�กัด (มห�ชน)
• รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เจรั้ญโภคภัณฑ์์อ�ห�รั จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 27 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รัและปรัะธั�นคณะผู้บรั้ห�รั บจ.ที่รัู ว้ชั�นสำ์ กรัุ�ป
• กรัรัมก�รั บจ. แซึ่ที่เที่ลไลที่์ เซึ่อรั์ว้สำ
• กรัรัมก�รั บจ. แพนเที่อรั์ เอ็นเที่อรั์เที่นเมนที่์
• กรัรัมก�รั บจ. ที่รัู ม้วสำ้ค
• กรัรัมก�รั บจ. ที่รัู โฟรั์ยู สำเตชั�น
• กรัรัมก�รั บจ. ซึ่่น้เพล็กซึ่์
• กรัรัมก�รั บจ. ที่รัู ม่เด่ย โซึ่ลูชั�นสำ์
• กรัรัมก�รั บจ. ที่รัู มูฟ เอช ยูน้เวอรั์แซึ่ล คอมม้วน้เคชั�น
• กรัรัมก�รั บจ. ที่รัู อ้นค้วบ์
• กรัรัมก�รั K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.
• ปรัะธั�นคณะกรัรัมก�รั เครัือข่�ยโกลบอลคอมแพ็กปรัะเที่ศไที่ย
• กรัรัมก�รั บจ. ปรัะช�รััฐรัักสำ�มัคค่ ว้สำ�หก้จเพื�อสำังคม (ปรัะเที่ศไที่ย)
• กรัรัมก�รั มูลน้ธั้อ�รัยศ้ลป์ สำ้รั้วัณณวรั่น�รั่รััตน์

• กรัรัมก�รั บจ. แมกโนเล่ย ไฟน์เนสำที่์ คอรั์ปอเรัชั�น
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ โลตัสำสำ์ สำโตรั์สำ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด
• ที่่�ปรั่กษั�หอก�รัค้�ไที่ย
• ที่่�ปรั่กษั�สำภ�มห�ว้ที่ย�ลัยหอก�รัค้�ไที่ย
• ที่่�ปรั่กษั�ก้ตต้มศักด้์ สำภ�อุตสำ�หกรัรัมแห่งปรัะเที่ศไที่ย
• ปรัะธั�นคณะผู้บรั้ห�รั บจ. เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์
• กรัรัมก�รัที่่�ปรั่กษั�หลักสำูตรัว้ที่ย�ศ�สำตรัมห�บัณฑ์้ตและดุษัฎ่บัณฑ์้ต 

สำ�ข�ว้ช�ธัุรัก้จเที่คโนโลย่ก�รัจัดก�รันวัตกรัรัม (สำหสำ�ข�ว้ช�) 
จุฬ�ลงกรัณ์มห�ว้ที่ย�ลัย

• กรัรัมก�รักล�งมูลน้ธั้รั�ม�ธั้บด่ฯ
• ปรัะธั�นคณะอนุกรัรัมก�รัห�ทีุ่น ศูนย์ดวงต�สำภ�ก�ช�ดไที่ย
• กรัรัมก�รัจัดห�และบรั้ก�รัดวงต�แห่งสำภ�ก�ช�ดไที่ย
• กรัรัมก�รั บจ. ฟรั่ว้ลล์ โซึ่ลูชั�นสำ์
• ปรัะธั�นสำภ�ด้จ้ที่ัลเพื�อเศรัษัฐก้จและสำังคมแห่งปรัะเที่ศไที่ย
• ที่่�ปรั่กษั�สำม�คมอ่เล้รั์นน้งแห่งปรัะเที่ศไที่ย
• กรัรัมก�รัในคณะกรัรัมก�รัสำ่งเสำรั้มคว�มรั่วมมือภ�คสำังคม  

มูลน้ธั้รั�งวัลสำมเด็จเจ้�ฟ้�มห�จักรั่

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2558 – 2560  น�ยกสำม�คมโที่รัคมน�คมแห่งปรัะเที่ศไที่ย
2549 – 2561 กรัรัมก�รั บจ. บ่ บอยด์ ซึ่่จ่
2536 – 2561 กรัรัมก�รั บจ. เที่เลคอมโฮลด้�ง
2553 – 2560 กรัรัมก�รัผู้จัดก�รัใหญ่ บจ. ที่รัู มูฟ เอช ยูน้เวอรั์แซึ่ล 

คอมม้วน้เคชั�น
2544 – 2560  กรัรัมก�รัผู้จัดก�รัใหญ่ บจ. ที่รัู มูฟ
2544 – 2560  กรัรัมก�รั บมจ. กรัุงเที่พอ้นเตอรั์เที่เลเที่ค
2538 – 2560  กรัรัมก�รั บจ. ที่รัู อ้นเที่อรั์เน็ต
2548 – 2558 กรัรัมก�รั บจ. เค.ไอ.เอ็น (ปรัะเที่ศไที่ย)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง  -ไม่ม่-
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  0.00004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
เป็นน้องช�ยน�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์และน�ยณรังค์ เจ่ยรัวนนที่์

จำานวนครั�งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 :
9 ครัั้ง จ�กที่ั้งหมด 10 ครัั้ง

นายอดิ์ิเรก ศัรีประท์ักษ์
อ�ยุ 74 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
กรัรัมก�รั
กรัรัมก�รัผู้ม่อำ�น�จลงน�มผูกพันบรั้ษััที่ต�มหนังสำือรัับรัอง

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
11 สำ้งห�คม 2548

ประวัติการดำารงตำาแหน่งในบริษัท
ว�รัะที่่� 1 : 11 สำ้งห�คม 2548 – 26 เมษั�ยน 2550
ว�รัะที่่� 2 : 26 เมษั�ยน 2550 – 28 เมษั�ยน 2553
ว�รัะที่่� 3 : 28 เมษั�ยน 2553 – 26 เมษั�ยน 2555
ว�รัะที่่� 4 : 26 เมษั�ยน 2555 – 23 เมษั�ยน 2558 
ว�รัะที่่� 5 : 23 เมษั�ยน 2558 – 20 เมษั�ยน 2561
ว�รัะที่่� 6 : 20 เมษั�ยน 2561 – ปัจจุบัน



372 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ 1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

การศึึกษา
• ปรั้ญญ�ว้ที่ย�ศ�สำตรัดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ สำ�ข�ว้ช�เกษัตรัศ�สำตรั์ 

มห�ว้ที่ย�ลัยรั�ชภัฎนครัสำวรัรัค์
• ปรั้ญญ�ดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ สำ�ข�ว้ที่ย�ศ�สำตรั์ก�รัอ�ห�รั 

มห�ว้ที่ย�ลัยเกษัตรัศ�สำตรั์
• ปรั้ญญ�บรั้ห�รัธัุรัก้จดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ (ก�รัจัดก�รั)  

มห�ว้ที่ย�ลัยเที่คโนโลย่รั�ชมงคลสำุวรัรัณภูม้
• ปรั้ญญ�ดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ สำ�ข�เที่คโนโลย่ก�รัอ�ห�รั  

มห�ว้ที่ย�ลัยแม่ฟ้�หลวง
• ปรั้ญญ�ดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ สำ�ข�เกษัตรัศ�สำตรั์  

มห�ว้ที่ย�ลัยอุบลรั�ชธั�น่
• ปรั้ญญ�ดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ สำ�ข�ว้ที่ย�ศ�สำตรั์ มห�ว้ที่ย�ลัยแม่โจ้
• ปรั้ญญ�ดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ สำ�ข�เศรัษัฐศ�สำตรั์  

มห�ว้ที่ย�ลัยเช่ยงใหม่
• ปรั้ญญ�ดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ สำ�ข�ว้ที่ย�ศ�สำตรั์และเที่คโนโลย่อ�ห�รั 

มห�ว้ที่ย�ลัยเที่คโนโลย่รั�ชมงคลอ่สำ�น

ความเชี่ยวชาญ
• ด้�นบัญช่และก�รัเง้น
• ด้�นก�รับรั้ห�รัและก�รัจัดก�รัองค์กรัขน�ดใหญ่
• ด้�นก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง
• ด้�นก�รัจัดก�รัในภ�วะว้กฤต
• ด้�นธัุรัก้จและก�รัตล�ด
• ด้�นก�รัแข่งขันรัะหว่�งปรัะเที่ศ
• ด้�นคว�มมั�นคงและสำังคม

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2548 Director Accreditation Program (DAP) 
2544 Director Certification Program (DCP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน 2 แห่ง คือ
• ปรัะธั�นคณะกรัรัมก�รับรั้ห�รั บรั้ษััที่ เจรั้ญโภคภัณฑ์์อ�ห�รั จำ�กัด  

(มห�ชน)
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 30 แห่ง คือ
• ปรัะธั�นกรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่เอฟ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด (มห�ชน)
• ปรัะธั�นกรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่เอฟ ไอที่่ เซึ่็นเตอรั์ จำ�กัด
• รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รั C.P. Pokphand Co., Ltd.
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่. เมอรั์แชนไดซึ่้�ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั CPF Investment Ltd.
• กรัรัมก�รั Bellisio Investment, Inc.
• กรัรัมก�รั CPVN Ltd.
• กรัรัมก�รั C.P. Vietnam Corporation
• กรัรัมก�รั CPF (India) Private Ltd.
• กรัรัมก�รั C.P. Cambodia Co., Ltd.
• กรัรัมก�รั C.P. Laos Co., Ltd.
• กรัรัมก�รั Chia Tai (China) Investment Ltd.
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่-เมจ้ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Ltd.
• กรัรัมก�รั Bright Excel Investments Ltd.
• กรัรัมก�รั Coination Investments Ltd.
• กรัรัมก�รั Forward Pass Ltd.

• กรัรัมก�รั New Splendid Holdings Ltd.
• กรัรัมก�รั Giant Crown Investments Ltd.
• กรัรัมก�รั CPV Food Co., Ltd.
• กรัรัมก�รั JSC Poultry Production Severnaya
• กรัรัมก�รั JSC Poultry Parent Stock Production Woyskovitsy
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ อ�รั์เบอรั์ เอเคอรั์สำ ปรัะเที่ศไที่ย จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ รัอสำ บรั่ดเดอรั์สำ สำย�ม จำ�กัด
• น�ยกก้ตต้มศักด้์ สำม�คมผู้ผล้ตไก่เพื�อก�รัสำ่งออกไที่ย
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่. รั่เที่ล โฮลด้้ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่. รั่เที่ล ด่เวลลอปเม้นที่์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ โลตัสำสำ์ สำโตรั์สำ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด
• กรัรัมก�รั CP Aqua Co., Ltd.
• กรัรัมก�รั CPF Canada Holding Corp.

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
-ไม่ม่-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง  -ไม่ม่-
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่-

จำานวนครั�งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 : 
9 ครัั้ง จ�กที่ั้งหมด 10 ครัั้ง

นายอำารุง สรรพิสิท์ธิ์ิ�วงศั์
อ�ยุ 68 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
กรัรัมก�รั
กรัรัมก�รัผู้ม่อำ�น�จลงน�มผูกพันบรั้ษััที่ต�มหนังสำือรัับรัอง
กรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล
กรัรัมก�รับรั้ห�รั

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
11 ม่น�คม 2542

ประวัติการดำารงตำาแหน่งในบริษัท
ว�รัะที่่� 1 : 11 ม่น�คม 2542 – 28 เมษั�ยน 2543
ว�รัะที่่� 2 : 28 เมษั�ยน 2543 – 29 เมษั�ยน 2546
ว�รัะที่่� 3 : 29 เมษั�ยน 2546 – 28 เมษั�ยน 2549
ว�รัะที่่� 4 : 28 เมษั�ยน 2549 – 23 เมษั�ยน 2552
ว�รัะที่่� 5 : 23 เมษั�ยน 2552 – 22 เมษั�ยน 2554 
ว�รัะที่่� 6 : 22 เมษั�ยน 2554 – 24 เมษั�ยน 2557
ว�รัะที่่� 7 : 24 เมษั�ยน 2557 – 20 เมษั�ยน 2560
ว�รัะที่่� 8 : 20 เมษั�ยน 2560 – 16 กรักฎ�คม 2563
ว�รัะที่่� 9 : 16 กรักฎ�คม 2563 – ปัจจุบัน

การศึึกษา
• ปรั้ญญ�โที่ สำ�ข�ก�รับัญช่ มห�ว้ที่ย�ลัยธัรัรัมศ�สำตรั์
• ปรั้ญญ�ตรั่ สำ�ข�ก�รับัญช่ มห�ว้ที่ย�ลัยธัรัรัมศ�สำตรั์

ความเชี่ยวชาญ
• ด้�นบัญช่และก�รัเง้น
• ด้�นก�รับรั้ห�รัและก�รัจัดก�รัองค์กรัขน�ดใหญ่
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

• ด้�นก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง
• ด้�นธัุรัก้จและก�รัตล�ด
• ด้�นก�รัแข่งขันรัะหว่�งปรัะเที่ศ
• ด้�นคว�มมั�นคงและสำังคม
• ด้�นเศรัษัฐศ�สำตรั์และก�รัธัน�ค�รั 

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

A Call for Action
2559 Driving Company Success with IT Governance (ITG)
2559 Ethical Leadership Program (ELP)
2550 Role of the Compensation Committee
2549 Board Performance Evaluation
2549 DCP Refresher
2546 Company Secretary
2544 Director Certification Program (DCP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน 2 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ที่รัู คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด (มห�ชน)
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 18 แห่ง คือ
• รัองปรัะธั�นสำำ�นักก�รัเง้น บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่พ่ซึ่่ จำ�กัด (มห�ชน)
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ไอคอนสำย�ม จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ด้ ไอคอนสำย�ม เรัสำซึ่้เดนซึ่์ คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ด้ ไอคอนสำย�ม ซึู่เปอรั์ลักซึ่์ เรัสำซึ่้เดนซึ่์ คอรั์ปอเรัชั�น 

จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ด้ ไอคอนสำย�ม เจ้�พรัะย� รั้เวอรั์ โฮลด้้งสำ์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ แอสำเซึ่นด์ กรัุ�ป จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ศ่กษั�ภ้วัฒน์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั สำถ�บันก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ โอเอชที่่ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั โฮลด้้ง (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด
• กรัรัมก�รั Lotus Distribution Investment Ltd.
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ สำย�ม รั้เวอรั์ โฮลด้้งสำ์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เอเช่ย ฟรั่ว้ลล์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั C.P. Lotus Corporation
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่. รั่เที่ล โฮลด้้ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่. รั่เที่ล ด่เวลลอปเม้นที่์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ โลตัสำสำ์ สำโตรั์สำ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
-ไม่ม่- 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง  -ไม่ม่-
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่-

จำานวนครั�งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 : 
10 ครัั้ง จ�กที่ั้งหมด 10 ครัั้ง

นายณรงค์์ เจีียรวนนท์์
อ�ยุ 55 ปี

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
กรัรัมก�รั
กรัรัมก�รัผู้ม่อำ�น�จลงน�มผูกพันบรั้ษััที่ต�มหนังสำือรัับรัอง

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
11 ม่น�คม 2542

ประวัติการดำารงตำาแหน่งในบริษัท
ว�รัะที่่� 1 : 11 ม่น�คม 2542 – 30 เมษั�ยน 2542
ว�รัะที่่� 2 : 30 เมษั�ยน 2542 – 29 เมษั�ยน 2545
ว�รัะที่่� 3 : 29 เมษั�ยน 2545 – 28 เมษั�ยน 2548
ว�รัะที่่� 4 : 28 เมษั�ยน 2548 – 24 เมษั�ยน 2551
ว�รัะที่่� 5 : 24 เมษั�ยน 2551 – 22 เมษั�ยน 2554 
ว�รัะที่่� 6 : 22 เมษั�ยน 2554 – 24 เมษั�ยน 2557
ว�รัะที่่� 7 : 24 เมษั�ยน 2557 – 20 เมษั�ยน 2560
ว�รัะที่่� 8 : 20 เมษั�ยน 2560 – 16 กรักฎ�คม 2563
ว�รัะที่่� 9 : 16 กรักฎ�คม 2563 – ปัจจุบัน

การศึึกษา
• Systematic Innovation of Products, Processes and Services,  

MIT Sloan Executive Education
• ปรั้ญญ�ดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์ สำ�ข�ว้ช�บรั้ห�รัธัุรัก้จ มห�ว้ที่ย�ลัย

รั�มคำ�แหง
• Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into 

Global Executives, Harvard Business School, Harvard University
• ปรั้ญญ�ตรั่ ว้ที่ย�ศ�สำตรับัณฑ์้ต สำ�ข�ว้ช� Business Administration, 

New York University, USA

ความเชี่ยวชาญ
• ด้�นบัญช่และก�รัเง้น
• ด้�นก�รับรั้ห�รัและก�รัจัดก�รัองค์กรัขน�ดใหญ่
• ด้�นก�รัจัดก�รัในภ�วะว้กฤต
• ด้�นธัุรัก้จและก�รัตล�ด
• ด้�นก�รัแข่งขันรัะหว่�งปรัะเที่ศ
• ด้�นด้จ้ที่ัล 
• ด้�นว้จัยและพัฒน�
• ด้�นคว�มมั�นคงและสำังคม

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2550 Director Accreditation Program (DAP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน 2 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั จำ�กัด (มห�ชน)
• กรัรัมก�รับรั้ห�รั บรั้ษััที่ ที่รัู คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 32 แห่ง คือ
รองประธานอาว้โส 
• บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด
รองประธานกรรมการอาว้โส
• Chia Tai (China) Investment Company Limited
• C.P. Lotus Corporation
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการ
• บรั้ษััที่ ด้ ไอคอนสำย�ม ซึู่เปอรั์ลักซึ่์ เรัสำซึ่้เดนซึ่์ คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด 
• บรั้ษััที่ ด้ ไอคอนสำย�ม เรัสำซึ่้เดนซึ่์ คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด 
• Charoen Pokphand Import & Export Trading (Shanghai) Co., Ltd.
รองประธานกรรมการ
• บรั้ษััที่ ไอคอนสำย�ม จำ�กัด
• บรั้ษััที่ แพนเที่อรั์ เอ็นเที่อรั์เที่นเมนที่์ จำ�กัด
• กลุ่มธัุรัก้จก�รัตล�ดและก�รัจัดจำ�หน่�ย (ไที่ย)
• กลุ่มธัุรัก้จก�รัตล�ดและก�รัจัดจำ�หน่�ย (จ่น)
• กลุ่มธัุรัก้จพัฒน�ที่่�ด้น (จ่น) 
• Shanghai Kinghill Company Limited
• บรั้ษััที่ เอสำ เอ็ม ที่รัู จำ�กัด
กรรมการ
• C.P. Pokphand Co., Ltd.
• บรั้ษััที่ ซึ่่พ่พ่ซึ่่ จำ�กัด
• Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Company Limited
• บรั้ษััที่ ซึ่่น้เพล็กซึ่์ จำ�กัด
• บรั้ษััที่ แซึ่ที่เที่ลไลที่์ เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด
• บรั้ษััที่ โอเอชที่่ จำ�กัด
• บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั โฮลด้้ง (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด
• Lotus Distribution Investment Limited
• บรั้ษััที่ ที่รัู ว้ชั�นสำ์ กรัุ�ป จำ�กัด
• 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
• บรั้ษััที่ ด้ ไอคอนสำย�ม เจ้�พรัะย� รั้เวอรั์ โฮลด้้ง จำ�กัด
• บรั้ษััที่ สำย�ม รั้เวอรั์ โฮลด้้งสำ์ จำ�กัด
• บรั้ษััที่ ที่รัู ไอคอนสำย�ม จำ�กัด
• Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.
• ผู้ช่วยอ�วุโสำปรัะธั�นกรัรัมก�รัเครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์  

“สำรัรัห�บุคล�กรัของเครัือ”
• คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลฯ สำถ�บันพัฒน�ผู้นำ�

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2551 – 2553 กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ที่รัู ว้ชั�นสำ์ จำ�กัด (มห�ชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง  0.00339
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
เป็นน้องช�ยน�ยสำุภก้ต เจ่ยรัวนนที่์และเป็นพ่�ช�ยน�ยศุภชัย เจ่ยรัวนนที่์

จำานวนครั�งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 :
10 ครัั้ง จ�กที่ั้งหมด 10 ครัั้ง
 

นายประเสริฐ จีารุพินิช
อ�ยุ 72 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรัรัมก�รั
กรัรัมก�รัผู้ม่อำ�น�จลงน�มผูกพันบรั้ษััที่ต�มหนังสำือรัับรัอง

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
11 ม่น�คม 2542

ประวัติการดำารงตำาแหน่งในบริษัท
ว�รัะที่่� 1 : 11 ม่น�คม 2542 – 30 เมษั�ยน 2542
ว�รัะที่่� 2 : 30 เมษั�ยน 2542 – 29 เมษั�ยน 2545
ว�รัะที่่� 3 : 29 เมษั�ยน 2545 – 28 เมษั�ยน 2548
ว�รัะที่่� 4 : 28 เมษั�ยน 2548 – 24 เมษั�ยน 2551
ว�รัะที่่� 5 : 24 เมษั�ยน 2551 – 22 เมษั�ยน 2554 
ว�รัะที่่� 6 : 22 เมษั�ยน 2554 – 24 เมษั�ยน 2557
ว�รัะที่่� 7 : 24 เมษั�ยน 2557 – 20 เมษั�ยน 2560
ว�รัะที่่� 8 : 20 เมษั�ยน 2560 – 16 กรักฎ�คม 2563
ว�รัะที่่� 9 : 16 กรักฎ�คม 2563 – ปัจจุบัน

การศึึกษา
• Program for Management Development (PMD), Harvard Business 

School
• ปรั้ญญ�เอก Industrial Engineering and Management, Oklahoma 

State University
• ปรั้ญญ�โที่ Computer Science, University of Missouri at Rolla
• ปรั้ญญ�ตรั่ Computer Science, University of Missouri at Rolla

ความเชี่ยวชาญ
• ด้�นก�รับรั้ห�รัและก�รัจัดก�รัองค์กรัขน�ดใหญ่
• ด้�นธัุรัก้จและก�รัตล�ด
• ด้�นก�รัแข่งขันรัะหว่�งปรัะเที่ศ
• ด้�นด้จ้ที่ัล 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2551 Role of the Compensation Committee
2547 Director Certification Program (DCP)
2547 Finance for non-finance Director

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน 1 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 18 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ สำต�รั์ม�รั์เก็ตต้้ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เอเต้ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เที่เลคอมม้วน้เคชั�นเนตเวอรั์ค จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เค.เอสำ.พ่.อุปกรัณ์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ สำย�มแลนด์ ฟล�ยอ้้ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่.คอนซึู่เมอรั์โพรัดักสำ์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ฟรั่ว้ลล์ โซึ่ลูชั�นสำ์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เพอรั์เฟค คอมพ�เน่ยน กรัุ�ป จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ 84 จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ยู เอ็น เอสำ อโกรัเคม่คัล จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ โภคภัณฑ์์เอ็นเตอรั์ไพรัซึ่์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ นว 84 จำ�กัด
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เจรั้ญโภคภัณฑ์์โฮลด้้ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ พัฒน�ผู้นำ�เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่แอล ฮ้ลล์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่แอล ซึ่้ต่้ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ มอเตอรั์ โฮลด้้ง จำ�กัด
• รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั กลุ่มธัุรัก้จก�รัตล�ดและก�รัจัดจำ�หน่�ย  

บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
-ไม่ม่-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง  -ไม่ม่-
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่-

จำานวนครั�งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 : 
10 ครัั้ง จ�กที่ั้งหมด 10 ครัั้ง
 

นายพิิท์ยา เจีียรวิสิฐกุล
อ�ยุ 65 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรัรัมก�รั
กรัรัมก�รัผู้ม่อำ�น�จลงน�มผูกพันบรั้ษััที่ต�มหนังสำือรัับรัอง
รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
11 ม่น�คม 2542

ประวัติการดำารงตำาแหน่งในบริษัท
ว�รัะที่่� 1 : 11 ม่น�คม 2542 – 30 เมษั�ยน 2542
ว�รัะที่่� 2 : 30 เมษั�ยน 2542 – 29 เมษั�ยน 2545
ว�รัะที่่� 3 : 29 เมษั�ยน 2545 – 28 เมษั�ยน 2548
ว�รัะที่่� 4 : 28 เมษั�ยน 2548 – 24 เมษั�ยน 2551
ว�รัะที่่� 5 : 24 เมษั�ยน 2551 – 22 เมษั�ยน 2554 
ว�รัะที่่� 6 : 22 เมษั�ยน 2554 – 24 เมษั�ยน 2557
ว�รัะที่่� 7 : 24 เมษั�ยน 2557 – 20 เมษั�ยน 2560
ว�รัะที่่� 8 : 20 เมษั�ยน 2560 – 16 กรักฎ�คม 2563
ว�รัะที่่� 9 : 16 กรักฎ�คม 2563 – ปัจจุบัน

การศึึกษา
• ปรั้ญญ�โที่ สำ�ข�บรั้ห�รัธัุรัก้จ มห�ว้ที่ย�ลัยธัรัรัมศ�สำตรั์
• ปรั้ญญ�ตรั่ สำ�ข�เศรัษัฐศ�สำตรั์ (เก่ยรัต้น้ยมอันดับหน่�ง)  

มห�ว้ที่ย�ลัยธัรัรัมศ�สำตรั์

ความเชี่ยวชาญ
• ด้�นบัญช่และก�รัเง้น
• ด้�นก�รับรั้ห�รัและก�รัจัดก�รัองค์กรัขน�ดใหญ่
• ด้�นก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง
• ด้�นก�รัจัดก�รัในภ�วะว้กฤต
• ด้�นธัุรัก้จและก�รัตล�ด
• ด้�นเศรัษัฐศ�สำตรั์และก�รัธัน�ค�รั 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2543 Director Certification Program (DCP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน 1 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 16 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เค�น์เตอรั์เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ รั่เที่ลล้งค์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ โกซึ่อฟที่์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เอ็ม เอ เอ็ม ฮ�รั์ที่ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว แมนเนจเม้นที่์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ศ่กษั�ภ้วัฒน์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ปัญญธั�รั� จำ�กัด
• กรัรัมก�รั สำถ�บันก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ เที่รันน้�ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ โอเอชที่่ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั โฮลด้้ง (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ที่เวนต่้โฟรั์ ช้อปปิ้ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว โลจ้สำต้กสำ์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ เวลเนสำ จำ�กัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2536 - 2541 รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั กลุ่มธัุรัก้จก�รัตล�ดและก�รั

จัดจำ�หน่�ย บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ของตนเอง  0.02189*
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่-

จำานวนครั�งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 :
10 ครัั้ง จ�กที่ั้งหมด 10 ครัั้ง

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัท์ธิ์าวรกุล
อ�ยุ 67 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรัรัมก�รั
กรัรัมก�รัผู้ม่อำ�น�จลงน�มผูกพันบรั้ษััที่ต�มหนังสำือรัับรัอง
รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
11 ม่น�คม 2542

ประวัติการดำารงตำาแหน่งในบริษัท
ว�รัะที่่� 1 : 11 ม่น�คม 2542 – 30 เมษั�ยน 2542
ว�รัะที่่� 2 : 30 เมษั�ยน 2542 – 29 เมษั�ยน 2545
ว�รัะที่่� 3 : 29 เมษั�ยน 2545 – 28 เมษั�ยน 2548
ว�รัะที่่� 4 : 28 เมษั�ยน 2548 – 24 เมษั�ยน 2551
ว�รัะที่่� 5 : 24 เมษั�ยน 2551 – 22 เมษั�ยน 2554 
ว�รัะที่่� 6 : 22 เมษั�ยน 2554 – 24 เมษั�ยน 2557
ว�รัะที่่� 7 : 24 เมษั�ยน 2557 – 20 เมษั�ยน 2560
ว�รัะที่่� 8 : 20 เมษั�ยน 2560 – 16 กรักฎ�คม 2563
ว�รัะที่่� 9 : 16 กรักฎ�คม 2563 – ปัจจุบัน



376 แบบ 56-1 ONE REPORT • รายงานประจำาปี 2563 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ 1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

การศึึกษา
• ปรั้ญญ�ตรั่ สำ�ข�ก�รัตล�ด มห�ว้ที่ย�ลัยรั�มคำ�แหง

ความเชี่ยวชาญ
• ด้�นก�รับรั้ห�รัและก�รัจัดก�รัองค์กรัขน�ดใหญ่
• ด้�นก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง
• ด้�นก�รัจัดก�รัในภ�วะว้กฤต
• ด้�นธัุรัก้จและก�รัตล�ด
• ด้�นว้จัยและพัฒน�
• ด้�นคว�มมั�นคงและสำังคม

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2544 Director Certification Program (DCP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน 1 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 24 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ไอคอนสำย�ม จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ด้ ไอคอนสำย�ม เรัสำซึ่้เดนซึ่์ คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ด้ ไอคอนสำย�ม ซึู่เปอรั์ลักซึ่์ เรัสำซึ่้เดนซึ่์ คอรั์ปอเรัชั�น 

จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ด้ ไอคอนสำย�ม เจ้�พรัะย� รั้เวอรั์ โฮลด้้งสำ์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เค�น์เตอรั์เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ รั่เที่ลล้งค์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ โกซึ่อฟที่์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เอ็ม เอ เอ็ม ฮ�รั์ที่ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว แมนเนจเม้นที่์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ศ่กษั�ภ้วัฒน์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ปัญญธั�รั� จำ�กัด
• กรัรัมก�รั สำถ�บันก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์
• กรัรัมก�รั ว้ที่ย�ลัยเที่คโนโลย่ปัญญ�ภ้วัฒน์
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ เที่รันน้�ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ โอเอชที่่ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั โฮลด้้ง (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ที่เวนต่้โฟรั์ ช้อปปิ้ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ สำย�ม รั้เวอรั์ โฮลด้้งสำ์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ เวลเนสำ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว โลจ้สำต้กสำ์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ไที่ยสำม�รั์ที่ค�รั์ด จำ�กัด
• กรัรัมก�รั Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2539 – 2541  รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั สำ�ยง�นปฎ้บัต้ก�รั  

บรั้ษััที่ ซึ่่.พ่.เซึ่เว่นอ่เลฟเว่น จำ�กัด (มห�ชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ของตนเอง  0.00102*
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  0.00002

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่-

จำานวนครั�งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 : 
10 ครัั้ง จ�กที่ั้งหมด 10 ครัั้ง

นายธิ์านินท์ร์ บูรณมีานิต
อ�ยุ 57 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรัรัมก�รั
กรัรัมก�รัผู้ม่อำ�น�จลงน�มผูกพันบรั้ษััที่ต�มหนังสำือรัับรัอง
กรัรัมก�รับรั้ห�รั
ปรัะธั�นเจ้�หน้�ที่่�บรั้ห�รั  

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 
28 เมษั�ยน 2553

ประวัติการดำารงตำาแหน่งในบริษัท
ว�รัะที่่� 1 : 28 เมษั�ยน 2553 – 26 เมษั�ยน 2555
ว�รัะที่่� 2 : 26 เมษั�ยน 2555 – 23 เมษั�ยน 2558 
ว�รัะที่่� 3 : 23 เมษั�ยน 2558 – 20 เมษั�ยน 2561
ว�รัะที่่� 4 : 20 เมษั�ยน 2561 – ปัจจุบัน

การศึึกษา
• ปรั้ญญ�ตรั่ คณะพ�ณ้ชย์ศ�สำตรั์และก�รับัญช่ สำ�ข�ก�รัตล�ด 

มห�ว้ที่ย�ลัยธัรัรัมศ�สำตรั์

ความเชี่ยวชาญ
• ด้�นก�รับรั้ห�รัและก�รัจัดก�รัองค์กรัขน�ดใหญ่
• ด้�นก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง
• ด้�นก�รัจัดก�รัในภ�วะว้กฤต
• ด้�นธัุรัก้จและก�รัตล�ด
• ด้�นว้จัยและพัฒน�
• ด้�นคว�มมั�นคงและสำังคม

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2553 Director Certification Program (DCP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 1 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2555 รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รับรั้ห�รั สำ�ยง�นก�รัตล�ด  

สำ�ยง�นปฎ้บัต้ก�รัและสำ�ยง�นที่รััพย�กรับุคคล 
บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ของตนเอง  0.00576*
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่-

จำานวนครั�งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 : 
10 ครัั้ง จ�กที่ั้งหมด 10 ครัั้ง
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

นายวิเศัษ วิศัิษฏ์์วิญญูู
อ�ยุ 63 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน :
กรัรัมก�รับรั้ห�รั

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง : 
17 กุมภ�พันธั์ 2558

การศึึกษา 
• ว้ที่ย�ศ�สำตรัดุษัฎ่บัณฑ์้ตก้ตต้มศักด้์  

มห�ว้ที่ย�ลัยเที่คโนโลย่รั�ชมงคลพรัะนครั
• ปรั้ญญ�โที่ว้ศวกรัรัมศ�สำตรั์ มห�ว้ที่ย�ลัยเที่็กซึ่ัสำ ว้ที่ย�เขตอ�รั์ล้งตัน
• ปรั้ญญ�ตรั่ว้ศวกรัรัมศ�สำตรั์ มห�ว้ที่ย�ลัยเที่คโนโลย่พรัะจอมเกล้�ธันบุรั่

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2559 Ethical Leadership Program (ELP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน 
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 2 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รัผู้จัดก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด
• กรัรัมก�รัผู้จัดก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ฟู้ดแล็บ จำ�กัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2556 - 2557 รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ บรั้ษััที่ ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ของตนเอง  0.00066*
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  0.00223

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่- 

นายท์วีศัักดิ์ิ� แก้วรัตนปัท์มีา
อ�ยุ 64 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรัรัมก�รับรั้ห�รั
รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ สำ�ยง�นบัญช่และก�รัเง้น
ผู้รัับผ้ดชอบสำูงสำุดสำ�ยง�นบัญช่และก�รัเง้น

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง : 
13 พฤศจ้ก�ยน 2560 (กรัรัมก�รับรั้ห�รั)
 1 ม่น�คม 2549 (ผู้รัับผ้ดสำอบสำูงสำุดสำ�ยง�นบัญช่และก�รัเง้น)

การศึึกษา 
• ปรั้ญญ�ตรั่ สำ�ข�บัญช่ มห�ว้ที่ย�ลัยธัรัรัมศ�สำตรั์
• ปรั้ญญ�ตรั่ สำ�ข�น้ต้ศ�สำตรั์ มห�ว้ที่ย�ลัยธัรัรัมศ�สำตรั์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2550 Director Certification Program (DCP)

ประวัติการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) 
2563 เคล็ดลับก�รัจัดที่ำ�และนำ�เสำนองบกรัะแสำเง้นสำดอย่�งง่�ย  

(7 ชั�วโมง)
2562 กฎหม�ยภ�ษั่อ�กรัปี 2561 – 2562 (10.30 ชั�วโมง)

2562 ก�รัดำ�เน้นง�นต่อเนื�อง เครัื�องมือที่�งก�รัเง้น (3.30 ชั�วโมง)
2562 How important are intangible assets impairments? & How 

important of Employee Benefit Actuarial Valuation (3 ชั�วโมง)
2562 นโยบ�ยของสำำ�นักง�น กลต. ในก�รัพัฒน�ตล�ดทีุ่นและ 

ก�รัสำนับสำนุนก�รัที่ำ�ง�นของบรั้ษััที่จดที่ะเบ่ยน (2 ชั�วโมง)
2562 ผลกรัะที่บจ�กร่ั�ง TFRS16 เรืั�องสัำญญ�เช่� ต่องบก�รัเง้นและ

อัตรั�สำ่วนที่�งก�รัเง้นที่่�สำำ�คัญ (2.30 ชั�วโมง)
2561 ก�รัปฏ้ิบัต้ง�นตรัวจสำอบต�มม�ตรัฐ�นและก�รันำ�เสำนอ 

งบก�รัเง้น (3.30 ชั�วโมง)
2561 กฎหม�ยภ�ษั่อ�กรั ปี 2560 – 2561 (10.30 ชั�วโมง)
2561 เที่คน้คก�รัจัดที่ำ�งบก�รัเง้นและก�รัจัดที่ำ�รั�ยง�นว้เครั�ะห์ 

งบก�รัเง้น (6 ชั�วโมง)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน 
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 18 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เค�น์เตอรั์เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ รั่เที่ลล้งค์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ โกซึ่อฟที่์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เอ็ม เอ เอ็ม ฮ�รั์ที่ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว แมนเนจเม้นที่์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ศ่กษั�ภ้วัฒน์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ปัญญธั�รั� จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ เที่รันน้�ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ โอเอชที่่ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั โฮลด้้ง (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ที่เวนต่้โฟรั์ ช้อปปิ้ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั Albuera International Ltd.
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ฟู้ดแล็บ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ เวลเนสำ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว โลจ้สำต้กสำ์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ไที่ยสำม�รั์ที่ค�รั์ด จำ�กัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
-ไม่ม่-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ของตนเอง  0.00118*
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  0.00537

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่ม่- 
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ของตนเอง  0.00371*
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  0.00004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่- 

นายยุท์ธิ์ศัักดิ์ิ� ภูมีิสุรกุล
อ�ยุ 55 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรัรัมก�รัผู้จัดก�รั (รั่วม)
รัับผ้ดชอบ สำ�ยง�นก�รัตล�ดและบรั้ห�รัผล้ตภัณฑ์์
  สำ�ยง�นจัดซึ่ื้อ
  สำ�ยง�นกลยุที่ธั์องค์กรั
  สำ�ยง�นพัฒน�คว�มยั�งยืน
  สำ�ยง�นสำ�รัสำนเที่ศ 

การศึึกษา 
• ปรั้ญญ�โที่ สำ�ข�ก�รัตล�ด มห�ว้ที่ย�ลัยธัรัรัมศ�สำตรั์
• ปรั้ญญ�ตรั่ สำ�ข�บรั้ห�รัธัุรัก้จ มห�ว้ที่ย�ลัยอัสำสำัมชัญ
• ปรั้ญญ�ตรั่ สำ�ข�เศรัษัฐศ�สำตรั์ มห�ว้ที่ย�ลัยรั�มคำ�แหง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไม่ม่-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน 
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 1 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รัผู้จัดก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ฟู้ดแล็บ จำ�กัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2559 – 2563 รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด 

(มห�ชน)
2554 – 2559 รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด  

(มห�ชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ของตนเอง  0.00167*
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่- 

นายวิเชียร จี้งวิโรจีน์
อ�ยุ 65 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรัรัมก�รับรั้ห�รั
รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ สำ�ยง�น Corporate Asset  
and Facilities Management 

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง : 
9 สำ้งห�คม 2562 (กรัรัมก�รับรั้ห�รั)

การศึึกษา 
• บรั้ห�รัธัุรัก้จมห�บัณฑ์้ต สำ�ข�ก�รัตล�ด สำถ�บันบัณฑ์้ต

พัฒนบรั้ห�รัศ�สำตรั์ (NIDA) 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2561 Ethical Leadership Program (ELP)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน 
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
-ไม่ม่- 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ของตนเอง  0.00044*
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่- 

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล
อ�ยุ 60 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรัรัมก�รับรั้ห�รั
รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ สำ�ยง�นที่รััพย�กรับุคคล

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง : 
9 สำ้งห�คม 2562 (กรัรัมก�รับรั้ห�รั)

การศึึกษา 
• ปรั้ญญ�ตรั่ สำ�ข�บรั้ห�รัก�รัเง้น มห�ว้ที่ย�ลัยหอก�รัค้�ไที่ย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไม่ม่- 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน 
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 2 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ปัญญธั�รั� จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ เที่รันน้�ง จำ�กัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2555 - 2560 รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด 

(มห�ชน)
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

นายวิชัย จีันท์ร์จีริยากุล
อ�ยุ 55 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
กรัรัมก�รัผู้จัดก�รั (รั่วม)
รัับผ้ดชอบ สำ�ยง�นปฏิ้บัต้ก�รั

การศึึกษา 
• ปรั้ญญ�ตรั่ สำ�ข�ก�รัตล�ด มห�ว้ที่ย�ลัยอัสำสำัมชัญ

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไม่ม่-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน 
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ 
-ไม่ม่-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ของตนเอง  0.00183*
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  0.00002

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่- 

นายเกรียงชัย บุญโพิธิ์ิ�อภิชาติ
อ�ยุ 52 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ รัองสำ�ยง�นบัญช่และก�รัเง้น

การศึึกษา 
• ปรั้ญญ�โที่ MBA, International University of Japan
• ปรั้ญญ�ตรั่ บัญช่บัณฑ์้ต จุฬ�ลงกรัณ์มห�ว้ที่ย�ลัย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2547 Directors Certification Program (DCP52)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน 
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 14 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ รั่เที่ลล้งค์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ โกซึ่อฟที่์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว แมนเนจเม้นที่์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ปัญญธั�รั� จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ เที่รันน้�ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ที่เวนต่้โฟรั์ ช้อปปิ้ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ เวลเนสำ จำ�กัด

• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว โลจ้สำต้กสำ์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เค�น์เตอรั์เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เอ็ม เอ เอ็ม ฮ�รั์ที่ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ไที่ยสำม�รั์ที่ค�รั์ด จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ ก�รั์เด่้ยน จำ�กัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2552 - 2561 รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด  

(มห�ชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ของตนเอง  0.00106*
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่- 

นายอำาพิา ยงพิิศัาลภพิ
อ�ยุ 60 ปี  
ตำ�แหน่งปัจจุบัน : 
รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ สำ�ยง�นกรัะจ�ยสำ้นค้�

การศึึกษา
• ปรั้ญญ�ตรั่ สำัตวศ�สำตรั์ มห�ว้ที่ย�ลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่ม่-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน 
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 3 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ที่เวนต่้โฟรั์ ช้อปปิ้ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว แมนเนจเม้นที่์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว โลจ้สำต้กสำ์ จำ�กัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2555 - 2562 รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั บรั้ษััที่ ที่เวนต่้โฟรั์ ช้อปปิ้ง 

จำ�กัด
2552 - 2561 รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด  

(มห�ชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ของตนเอง  0.00097*
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่- 
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

นายวิวัฒน์ พิงษ์ฤท์ธิ์ิ�ศัักดิ์า
อ�ยุ 57 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั สำ�ยง�นสำ�รัสำนเที่ศ

การศึึกษา 
• ปรั้ญญ�โที่ Telecommunication and Computer Network  

มห�ว้ที่ย�ลัยรัังสำ้ต
• ปรั้ญญ�ตรั่ เศรัษัฐศ�สำตรั์ สำ�ข�ก�รัเง้นก�รัธัน�ค�รั  

มห�ว้ที่ย�ลัยหอก�รัค้�

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไม่ม่-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน 
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 1 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รั Chief Operating Officer และ Chief Technology Officer 

บรั้ษััที่ โกซึ่อฟที่์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2547 - 2549 ผู้จัดก�รั บรั้ษััที่ พ่ ดับเบ้ลยู เอสำ คอนซึ่ัลต้�ง จำ�กัด
2546 - 2547 ผู้จัดก�รั บรั้ษััที่ ไอบ่เอ็ม โซึ่ลูชั�นสำ์ ด้ล้เวอรั่� จำ�กัด
2528 - 2546 รัองผู้อำ�นวยก�รั ธัน�ค�รักสำ้กรัไที่ย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ของตนเอง  0.00037*
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่- 
 

นางภภัสสร ธิ์นสร
อ�ยุ 58 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั สำ�ยง�นจัดซึ่ื้อ

การศึึกษา 
• ปรั้ญญ�ตรั่ สำ�ข�ก�รัเง้นและก�รัธัน�ค�รั มห�ว้ที่ย�ลัยอัสำสำัมชัญ

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไม่ม่-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน 
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ 
-ไม่ม่-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ของตนเอง  0.00127*
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่- 

นายรณกฤต พิจีมีานพิรชัย
อ�ยุ 53 ปี  

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั สำ�ยง�นกลยุที่ธั์องค์กรั

การศึึกษา 
• ปรั้ญญ�โที่ บรั้ห�รัธัุรัก้จมห�บัณฑ์้ต จุฬ�ลงกรัณ์มห�ว้ที่ย�ลัย
• ปรั้ญญ�ตรั่ บรั้ห�รัธัุรัก้จบัณฑ์้ต (ก�รับัญช่) มห�ว้ที่ย�ลัยรั�มคำ�แหง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไม่ม่-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน 
ก้จก�รัที่่�เป็นบรั้ษััที่จดที่ะเบ่ยน -ไม่ม่-
ก้จก�รัที่่�ไม่ใช่บรั้ษััที่จดที่ะเบ่ยน -ไม่ม่-

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ 
2561 รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั สำำ�นักบัญช่บรั้ห�รักลุ่ม บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์

 จำ�กัด (มห�ชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ของตนเอง  0.00118*
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  0.00029*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่- 
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

นางสาวอาภาภรณ์ วิสิท์ธิ์ิ�กำาธิ์ร
อ�ยุ 48 ปี

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
ผู้จัดก�รัที่ั�วไปสำำ�นัก Accounting Shared Services
เป็นผู้ที่ำ�บัญช่ที่่�ม่คุณสำมบัต้และเงื�อนไขของก�รัเป็นผู้ที่ำ�บัญช่ต�มหลักเกณฑ์์
ที่่�กำ�หนดในปรัะก�ศกรัมพัฒน�ธัุรัก้จก�รัค้�

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง : 
11 กุมภ�พันธั์ 2563 (ผู้ควบคุมดูแลก�รัที่ำ�บัญช่)

การศึึกษา 
• ปรั้ญญ�โที่ สำ�ข�บรั้ห�รัธัุรัก้จก�รัจัดก�รั มห�ว้ที่ย�ลัยมห้ดล
• ปรั้ญญ�ตรั่ สำ�ข�บัญช่ มห�ว้ที่ย�ลัยหอก�รัค้�ไที่ย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไม่ม่-

ประวัติการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563)
2563 TFRS 9 เครัื�องมือที่�งก�รัเง้น (6.00 ชั�วโมง)
2563 ภ�ษั่ที่่�เก่�ยวข้องกับก�รัปรัะกอบธัุรัก้จข�ยออนไลน์ (น้ต้บุคคล) 

(6.30 ชั�วโมง)
2562 ก้�วทัี่นม�ตรัฐ�นก�รัรั�ยง�นที่�งก�รัเงน้ฉบบัที่่� 16 (6.30 ชั�วโมง)
2561 ปรัะเด็นภ�ษั่กับก�รัสำ่งเสำรั้มก�รัข�ย (6.30 ชั�วโมง)
2560 คว�มเหมือนและคว�มต่�ง หลักบัญช่กับหลักภ�ษั่สำรัรัพ�กรั  

ของ TFRS ใหม่ที่่�ต้องรัู้ (7 ชั�วโมง)
2560 ก�รัจัดที่ำ� สำ่งมอบ และเก็บรัักษั�ใบกำ�กับภ�ษั่อ้เล็กที่รัอน้กสำ์ 

(6.30 ชั�วโมง)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน 
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ 
2560 ผู้จัดก�รัที่ั�วไป ด้�นบัญช่ที่ั�วไปและภ�ษั่อ�กรั (กลุ่ม) 

บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
2557 รัองผู้จัดก�รัที่ั�วไป ด้�นบัญช่ที่ั�วไปและภ�ษั่อ�กรั 

บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
2554 ผู้ช่วยผู้จัดก�รัที่ั�วไป ด้�นบัญช่สำำ�นักง�น  

บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ของตนเอง  0.00017*
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่- 
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ของตนเอง  0.00157*
• คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่ม่- 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลข�นกุ�รับร้ัษัทัี่จะต้องปฏ้ิบต้ัหน้�ที่่�ต�มที่่�กำ�หนดในม�ตรั� 89/15 และม�ตรั� 
89/16 ของ พ.รั.บ.หลักที่รััพย์และตล�ดหลักที่รััพย์ (ฉบับที่่� 4) พ.ศ. 2551 
ซึ่่�งม่ผลใช้บงัคบัในวันที่่� 31 ส้ำงห�คม 2551 ด้วยคว�มรัับผ้ดชอบ คว�มรัะมดัรัะวงั
และคว�มซึ่ื�อสำตัย์สำจุร้ัต รัวมที่ัง้ตอ้งปฏิบ้ต้ัใหเ้ป็นไปต�มกฎหม�ย วตัถปุรัะสำงค์
ข้อบังคับบรั้ษััที่ มต้คณะกรัรัมก�รั ตลอดจนมต้ที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้น โดยม่หน้�ที่่�
คว�มรัับผ้ดชอบและดำ�เน้นก�รัในน�มของบรั้ษััที่หรัือคณะกรัรัมก�รัดังน่้
1. จัดที่ำ�และเก็บรัักษั�เอกสำ�รัดังต่อไปน่้

ก. ที่ะเบ่ยนกรัรัมก�รั
ข. หนงัสำอืนดัปรัะชุมคณะกรัรัมก�รั รั�ยง�นก�รัปรัะชุมคณะกรัรัมก�รัและ

รั�ยง�นปรัะจำ�ปีของบรั้ษััที่
ค. หนังสำือนัดปรัะชุมผู้ถือหุ้นและรั�ยง�นก�รัปรัะชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรัักษั�รั�ยง�นก�รัม่ส่ำวนได้เส่ำยที่่�รั�ยง�นโดยกรัรัมก�รัหรัือผู้บร้ัห�รั  
และจัดสำ่งสำำ�เน�รั�ยง�นก�รัม่ส่ำวนได้เส่ำยต�มม�ตรั� 89/14 ให้ปรัะธั�น
คณะกรัรัมก�รัและปรัะธั�นคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบที่รั�บภ�ยใน 7 วนัที่ำ�ก�รั
นับแต่วันที่่�บรั้ษััที่ได้รัับรั�ยง�นนั้น

3. ดำ�เน้นก�รัอื�นๆ ต�มที่่�คณะกรัรัมก�รักำ�กับตล�ดทีุ่นปรัะก�ศกำ�หนด
4. ให้คำ�แนะนำ�ด้�นกฎเกณฑ์์และกฎรัะเบย่บต่�งๆ ที่่�เก่�ยวข้องและขอ้พ่งปฏิบ้ต้ั

ด้�นก�รักำ�กับดูแลในก�รัดำ�เน้นก้จกรัรัมของคณะกรัรัมก�รัให้เป็นไปต�ม
กฎหม�ย กฎบัตรัคณะกรัรัมก�รั และข้อบังคับของบรั้ษััที่ 

5. ดำ�เน้นก�รัจัดปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่และก�รัปรัะชุมผู้ถือหุ้น
6. ต้ดต่อปรัะสำ�นง�นกบัหน่วยง�นภ�ยในบร้ัษัทัี่ให้ปฏิบ้ต้ัต�มมต้คณะกรัรัมก�รั

บรั้ษััที่และมต้ที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้น
7. ต้ดต่อปรัะสำ�นง�นกับหน่วยง�นกำ�กับดูแลเช่น สำำ�นักง�นคณะกรัรัมก�รั 

ก.ล.ต. ตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย และดูแลก�รัเปิดเผยข้อมูล 
และรั�ยง�นสำ�รัสำนเที่ศตอ่หนว่ยง�นที่่�กำ�กับดแูลและสำ�ธั�รัณชนใหถู้กตอ้ง
ครับถ้วนต�มกฎหม�ย

8. จดัเตร่ัยมเอกสำ�รัเพื�อแนะนำ�และให้คว�มรู้ัแก่กรัรัมก�รัที่่�ได้รัับก�รัแต่งต้ังใหม่
9. หน้�ที่่�อื�นๆ ต�มที่่�ได้รัับมอบหม�ยจ�กบรั้ษััที่

นายสุพิจีน์ ชิตเกษรพิงศั์
อ�ยุ 67 ปี

ตำาแหน่งปัจจุบัน : 
เลข�นุก�รับรั้ษััที่
รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั สำ�ยง�นบัญช่และก�รัเง้น

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง : 
13 สำ้งห�คม 2551

การศึึกษา 
• ปรั้ญญ�โที่ที่�งก�รับัญช่ มห�ว้ที่ย�ลัยธัรัรัมศ�สำตรั์
• ปรั้ญญ�ตรั่ที่�งก�รับัญช่ (เก่ยรัต้น้ยมอันดับหน่�ง) จุฬ�ลงกรัณ์

มห�ว้ที่ย�ลัย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2557 Anti-Corruption: The Practical Guide
2547 Director Certification Program (DCP)
2546 Company Secretary Program

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน 
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน 16 แห่ง คือ
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เค�น์เตอรั์เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ รั่เที่ลล้งค์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ เอ็ม เอ เอ็ม ฮ�รั์ที่ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว แมนเนจเม้นที่์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ศ่กษั�ภ้วัฒน์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ปัญญธั�รั� จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ เที่รันน้�ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ที่เวนต่้โฟรั์ ช้อปปิ้ง จำ�กัด
• กรัรัมก�รั Albuera International Ltd.
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ฟู้ดแล็บ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ไที่ยสำม�รั์ที่ค�รั์ด จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ เวลเนสำ จำ�กัด
• กรัรัมก�รั บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว โลจ้สำต้กสำ์ จำ�กัด
• กรัรัมก�รัจรัรัย�บรัรัณ สำภ�ว้ช�ช่พบัญช่

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
-ไม่ม่- 

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
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เอกสารแนบ 2	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	ณ	31	ธันวาคม	2563
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เอกสารแนบ 2	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	ณ	31	ธันวาคม	2563

รายชื�อบริษัท์ย่อยของบริษัท์ ณ สิ�นปี 2563 

บริษัท์ย่อยในประเท์ศั

1. บรั้ษััที่ ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด

2. บรั้ษััที่ เค�น์เตอรั์เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด

3. บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ รั่เที่ลล้งค์ จำ�กัด

4. บรั้ษััที่ โกซึ่อฟที่์ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด

5. บรั้ษััที่ เอ็ม เอ เอ็ม ฮ�รั์ที่ จำ�กัด

6. บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว แมนเนจเม้นที่์ จำ�กัด

7. บรั้ษััที่ ศ่กษั�ภ้วัฒน์ จำ�กัด

8.  บรั้ษััที่ ปัญญธั�รั� จำ�กัด

9.  บรั้ษััที่ ไที่ยสำม�รั์ที่ค�รั์ด จำ�กัด

10.  สำถ�บันก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์

11. ว้ที่ย�ลัยเที่คโนโลย่ปัญญ�ภ้วัฒน์

12. บรั้ษััที่ ออลล์ เที่รันน้�ง จำ�กัด

13. บรั้ษััที่ ออลล์ คอรั์ปอเรัชั�น จำ�กัด

14. บรั้ษััที่ โอเอชที่่ จำ�กัด

15. บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั โฮลด้�ง (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด

16. บรั้ษััที่ สำย�มแม็คโครั จำ�กัด (มห�ชน)

17. บรั้ษััที่ ที่เวนต่้โฟรั์ ช้อปปิ้ง จำ�กัด

18. บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ฟู้ดแล็บ จำ�กัด

19. โรังเรั่ยนสำ�ธั้ตสำถ�บันก�รัจัดก�รัปัญญ�ภ้วัฒน์

20. บรั้ษััที่ สำย�มฟูด เซึ่อรั์ว้สำ จำ�กัด

21. บรั้ษััที่ แม็คโครั อ�รั์โอเอช จำ�กัด

22. บรั้ษััที่ โปรัม�รั์ที่ จำ�กัด

23. บรั้ษััที่ ออลล์ เวลเนสำ จำ�กัด

24. บรั้ษััที่ ออลล์ น�ว โลจ้สำต้กสำ์ จำ�กัด

25. บรั้ษััที่ ออลล์ ก�รั์เด่้ยน จำ�กัด

หมายเหตุ x = ปรัะธั�นกรัรัมก�รั  

 / = กรัรัมก�รั  

 // = กรัรัมก�รัที่่�ม่อำ�น�จลงน�มผูกพันบรั้ษััที่

บริษัท์ย่อยในต่างประเท์ศั

26. Lotus Distribution Investment limited

27. Successor Investments Limited

28. Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd.

29. Successor (China) Investments Limited

30. Albuera International Limited

31. Nanjing Tianqu Investment Management Co., Ltd.

32. Nanjing Tech University Puijang Institute

33. Nanjing Tech University Pujiang Institute Educational Development Fund

34. Indoguna Vina Food Service Co., Ltd.

35. Aro Co., Ltd.

36. Makro Cambodia Company Limited

37. CP Wholesale India Private Limited

38. Indoguna (Singapore) Pte Ltd

39. Indoguna Dubai L.L.C.

40. Just Meat Company Limited

41. Indoguna Lordly Company Limited

42. Makro (Guangzhou) Food Company Limited

43. MAXZI THE GOOD FOOD RESTAURANT & CAFÉ L.L.C.

44. Indoguna (Cambodia) Company Limited

45. Aro Commercial Company Limited

46. Guangzhou Huada Makro Food Supermarket Company Limited

47. CP ALL (Cambodia) Co., Ltd.

48. ALL Convenience Logistic Co., Ltd.

49. CP ALL Laos Co., Ltd.
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เอกสารแนบ 3	 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	(Compliance)

นายกฤษดา	เอื�อปิยะชำาต่ ิ
อ�ยุ 68 ปี

ต่ำาแหุ้น�งปัจจุบัน	:	 
เลข�นุก�รัคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ 
รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั สำำ�นักตรัวจสำอบ 

การศึกษา	 
• ปรั้ญญ�โที่ สำ�ข�บรั้ห�รัธัุรัก้จ Southeastern University 
• ปรัะก�ศน่ยบัตรัชั้นสำูง สำ�ข�ก�รัสำอบบัญช่ จุฬ�ลงกรัณ์มห�ว้ที่ย�ลัย  
• ปรั้ญญ�ตรั่ สำ�ข�น้ต้ศ�สำตรั์ มห�ว้ที่ย�ลัยธัรัรัมศ�สำตรั ์
• ปรั้ญญ�ตรั่ สำ�ข�บัญช่ มห�ว้ที่ย�ลัยหอก�รัค้�ไที่ย

ประวัต่ิการอบรมโดยสมาคมส�งเสริมสถืาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	 
2558 Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum 
2557 Anti-Corruption: The Practical Guide 
2553 Audit Committee Program 
2552 Company Secretary Program

การดำารงต่ำาแหุ้น�งกรรมการ/ผ้้บริหุ้าร	ในกิจการอื�นในปัจจุบัน	 
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่- 
กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-

ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหุ้ลัง	และ/หุ้รือต่ำาแหุ้น�งที�สำาคัญ 
2543 – 2563 รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั สำำ�นักตรัวจสำอบ บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) 
2531 – 2543  รัองผู้จัดก�รัสำำ�นักตรัวจสำอบ บรั้ษััที่ เครัือเจรั้ญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด

สัดส�วนการถืือหุุ้้นบริษัท*	(ร้อยละ)	(ณ	วันที�	31	ธุันวาคม	2563) 
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP) 
ของตนเอง  0.00094 * 
คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธุ์ทางครอบครัวระหุ้ว�างกรรมการและผ้้บริหุ้าร 
-ไม่ม่- 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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เอกสารแนบ 3	 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	(Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

นายอาทิต่ย์	ปลัดจ�า 
อ�ยุ 37 ปี

ต่ำาแหุ้น�งปัจจุบัน	:	 
ผู้จัดก�รัหน่วยง�นกำ�กับดูแลก�รัปฏิ้บัต้ง�น

วันที�ได้รับการแต่�งต่ั�ง 
1 มกรั�คม 2563  
การศึกษา 
• ปรั้ญญ�ตรั่ สำ�ข�น้ต้ศ�สำตรั์ มห�ว้ที่ย�ลัยรั�มคำ�แหง

ประวัต่ิการอบรมโดยสมาคมส�งเสริมสถืาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD) 
-ไม่ม่-

การดำารงต่ำาแหุ้น�งกรรมการ/ผ้้บริหุ้าร	ในกิจการอื�นในปัจจุบัน 
กิจการที�เป็นบริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่- 

กิจการที�ไม่ใชำ่บริษัทจด้ทะเบียน -ไม่ม่-

ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหุ้ลัง	และ/หุ้รือต่ำาแหุ้น�งที�สำาคัญ 
2560 ผู้ช่วยผู้เช่�ยวช�ญฝ่่�ยว่�คว�ม บรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

สัดส�วนการถืือหุุ้้นบริษัท	(ร้อยละ)	(ณ	วันที�	31	ธุันวาคม	2563) 
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP) 

ของตนเอง  0.00002* 

คู่สำมรัสำ/บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุน้ต้ภ�วะ  -ไม่ม่-

ความสัมพันธุ์ทางครอบครัวระหุ้ว�างกรรมการและผ้้บริหุ้าร	  
-ไม่ม่- 

หุ้น้าที�ความรับผิดชำอบของหุ้ัวหุ้น้างานกำากับด้แลการปฏิิบัต่ิงาน
เป็นศูนย์กล�งก�รักำ�กับดูแลก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ และบรั้ษััที่ในกลุ่มให้เป็นไปต�มกฎหม�ย กฎรัะเบ่ยบ ข้อบังคับของบรั้ษััที่ฯ นโยบ�ย
และข้อกำ�หนดของหน่วยง�นรั�ชก�รัที่่�เก่�ยวข้อง เช่น สำำ�นักง�นคณะกรัรัมก�รั ก.ล.ต. ตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย กรัะที่รัวงพ�ณ้ชย์ 
กรัะที่รัวงแรังง�น และหน่วยง�นรั�ชก�รัอื�นๆ ที่่�เก่�ยวข้องกับก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ 

ที่ั้งน่้ คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ได้อนุมัต้นโยบ�ยด้�นก�รัปฏิ้บัต้ต�มกฎเกณฑ์์ (Company Compliance Policy) โดยกำ�หนดให้คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่
คณะกรัรัมก�รัชดุย่อย ผู้บร้ัห�รัรัะดับสำงู สำ�ยง�น สำำ�นัก หรัอืหนว่ยง�น และพนักง�นตอ้งปฏิบ้ต้ัใหถ้กูตอ้งต�มกฎหม�ย รัวมที่ัง้สืำ�อสำ�รัให้พนกัง�น
ทีุ่กคนได้ตรัะหนักว่�พนักง�นม่หน้�ที่่�และคว�มรัับผ้ดชอบในก�รัศ่กษั�และที่ำ�คว�มเข้�ใจในกฎหม�ยรัวมถ่งกฎรัะเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้องในง�น 
ที่่�รัับผ้ดชอบและปฏิ้บัต้ให้ถูกต้องครับถ้วนเป็นไปต�มกฎเกณฑ์์อย่�งเครั่งครััด
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เอกสารแนบ 4	 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ท์รัพิย์สินท์ี�ใช้ในการประกอบธิ์ุรกิจี
ท์รัพิย์สินถุาวรหลัก

ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 ที่รััพย์สำ้นถ�วรัหลักของบรั้ษััที่ฯ และบรั้ษััที่ย่อยที่่�ใช้ในก�รัปรัะกอบธัุรัก้จ สำรัุปได้ดังน่้

ท์รัพิย์สินถุาวรหลัก มีูลค์่าตามีบัญชีสุท์ธิ์ิ (ล้านบาท์)

ที่่�ด้น 43,219

อ�ค�รัและสำ่วนปรัับปรัุงอ�ค�รั และสำ่วนปรัับปรัุงสำ้นที่รััพย์สำ้ที่ธั้ก�รัใช้ 39,439

เครัื�องจักรั และอุปกรัณ์ 17,370

เครัื�องตกแต่ง ต้ดตั้ง และเครัื�องใช้สำำ�นักง�น 7,509

สำ้นที่รััพย์รัะหว่�งก�รัก่อสำรั้�งและต้ดตั้ง 8,465

ที่รััพย์สำ้นถ�วรัอื�น 4,197

รัวมที่รััพย์สำ้นถ�วรัหลักสำุที่ธั้ 120,199

ท์รัพิย์สินถุาวรหลัก

ย�นพ�หนะที่่�แสำดงอยู่ในที่รััพย์สำ้นถ�วรัอื�นของกลุ่มบรั้ษััที่ฯ ซึ่่�งม่รั�ค�คงเหลือต�มบัญช่สำุที่ธั้จำ�นวน 3 ล้�นบ�ที่ ได้ถูกนำ�ไปว�ง
เป็นหลักปรัะกันสำำ�หรัับเง้นกู้ยืมรัะยะย�วจ�กสำถ�บันก�รัเง้น

ท์รัพิย์สินไมี่มีีตัวตน
ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 ที่รััพย์สำ้นไม่ม่ตัวตนของบรั้ษััที่ฯ และบรั้ษััที่ย่อยที่่�ใช้ในก�รัปรัะกอบธัุรัก้จ สำรัุปได้ดังน่้

ท์รัพิย์สินไมี่มีีตัวตน มีูลค์่าตามีบัญชีสุท์ธิ์ิ (ล้านบาท์)

ค่�คว�มน้ยม 128,096

ที่รััพย์สำ้นไม่ม่ตัวตนอื�น 51,706

ค่�คว�มน้ยมและที่รััพย์ส้ำนไม่ม่ตัวตนอื�นสำ่วนใหญ่เก้ดจ�กก�รัที่่�บร้ัษััที่ฯ ซึ่ื้อหุ้นในบร้ัษััที่ สำย�มแม็คโครั จำ�กัด (มห�ชน)  
ที่ั้งที่�งตรังและที่�งอ้อม ที่รััพย์ส้ำนไม่ม่ตัวตนอื�น ปรัะกอบด้วย ที่รััพย์ส้ำนที่่�ม่อ�ยุก�รัใช้ง�นจำ�กัด ได้แก่ โปรัแกรัมคอมพ้วเตอร์ัและ 
ฐ�นข้อมูลลูกค้� โดยม่อ�ยุก�รัใช้ง�น 2-15 ปี และที่รััพย์ส้ำนม่อ�ยุก�รัให้ปรัะโยชน์ไม่ที่รั�บแน่นอน ได้แก่ ที่รััพย์ส้ำนที่�งปัญญ� 
และใบอนุญ�ตในก�รัปรัะกอบธัุรัก้จ ซึ่่�งวัดมูลค่�ด้วยรั�ค�ทีุ่นสุำที่ธั้จ�กผลข�ดทีุ่นจ�กก�รัด้อยค่�สำะสำม โดยบร้ัษััที่ฯ จะม่ก�รัที่ดสำอบ 
ก�รัด้อยค่�ของที่รััพย์สำ้นดังกล่�วเป็นปรัะจำ�ทีุ่กไตรัม�สำ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
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เอกสารแนบ 4	 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

สินท์รัพิย์สิท์ธิ์ิการใช้
ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 สำ้นที่รััพย์สำ้ที่ธั้ก�รัใช้ของบรั้ษััที่ฯ และบรั้ษััที่ย่อยที่่�ใช้ในก�รัปรัะกอบธัุรัก้จ สำรัุปได้ดังน่้

สินท์รัพิย์สิท์ธิ์ิการใช้ มีูลค์่าตามีบัญชีสุท์ธิ์ิ (ล้านบาท์)

ที่่�ด้น 20,654

อ�ค�รั 30,637

เครัื�องจักรั และอุปกรัณ์ 1,235

เครัื�องตกแต่ง ต้ดตั้ง และเครัื�องใช้สำำ�นักง�น 47

ย�นพ�หนะ 326

รวมสินทรัพีย์สิทธ์ิการใชำ้สุทธ์ิ 52,899

จ�กนโยบ�ยก�รับัญช่สัำญญ�เช่� TFRS 16 ที่่�ถือปฏิ้บัต้ต้ังแต่วันที่่� 1 มกรั�คม 2563 กำ�หนดให้กลุ่มบร้ัษััที่รัับรู้ัส้ำนที่รััพย์ 
ส้ำที่ธั้ก�รัใช้และหน้่ส้ำนต�มสำัญญ�เช่� ณ วันที่่�สำัญญ�เช่�เร้ั�มม่ผล ยกเว้นสำัญญ�เช่�ซึ่่�งส้ำนที่รััพย์ม่มูลค่�ตำ��หรัือสัำญญ�เช่�รัะยะส้ัำน 
จะรัับรู้ัเป็นค่�ใช้จ่�ยโดยว้ธั่เสำ้นตรังตลอดอ�ยุสำัญญ�เช่� ที่ั้งน้่ ส้ำนที่รััพย์ส้ำที่ธั้ก�รัใช้วัดมูลค่�ด้วยรั�ค�ทีุ่นสุำที่ธั้จ�กค่�เสืำ�อมรั�ค�สำะสำม
และผลข�ดทีุ่นจ�กก�รัด้อยค่�สำะสำม

 
นโยบายการลงท์ุนในบริษัท์ย่อยและบริษัท์ร่วมี

บร้ัษัทัี่ฯ ม่นโยบ�ยก�รัลงที่นุในธัรุักจ้ค้�ส่ำง ธัรุักจ้ค้�ปล่ก และธัรุักจ้ที่่�เก่�ยวเนื�อง ในก�รัพ้จ�รัณ�ก�รัเข้�ร่ัวมลงที่นุจะเป็นลกัษัณะ
ของก�รัให้บร้ัษัทัี่ฯ ลงที่นุโดยตรัง หรัอืให้บร้ัษัทัี่ย่อยที่่�ดำ�เน้นธุัรักจ้ที่่�เก่�ยวเนื�องกนัเป็นผู้ลงทุี่น โดยบร้ัษัทัี่ฯ ม่นโยบ�ยที่่�จะแตง่ต้ังตัวแที่น
เข้�ไปดำ�รังตำ�แหน่งเป็นกรัรัมก�รัที่่�ม่อำ�น�จควบคุมในบร้ัษััที่ย่อยและบร้ัษััที่รั่วม เพื�อควบคุมก�รับร้ัห�รัง�นให้สำอดคล้องกับนโยบ�ย
ของบรั้ษััที่ฯ ที่ั้งน่้ บรั้ษััที่ฯ จะได้รัับรั�ยก�รัผลก�รัดำ�เน้นง�นจ�กบรั้ษััที่ย่อยเป็นปรัะจำ�ทีุ่กเดือน และม่ก�รัปรัะชุมรั่วมกันเพื�อพ้จ�รัณ�
ผลก�รัดำ�เน้นง�นและกำ�หนดที่้ศที่�งก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จรั่วมกันอย่�งสำมำ��เสำมอ

ณ วันที่่� 31 ธัันว�คม 2563 บร้ัษััที่ฯ ม่เง้นลงทีุ่นในบร้ัษััที่ย่อย มูลค่�รัวม 201,010 ล้�นบ�ที่ ค้ดเป็นสัำดสำ่วนรั้อยละ 47.97  
ของสำ้นที่รััพย์รัวมต�มงบก�รัเง้นเฉพ�ะบรั้ษััที่ฯ และเง้นลงทีุ่นในบรั้ษััที่รั่วม มูลค่�รัวม 85,635 ล้�นบ�ที่ ค้ดเป็นสำัดสำ่วนรั้อยละ 20.44 
ของสำ้นที่รััพย์รัวมต�มงบก�รัเง้นเฉพ�ะบรั้ษััที่ฯ

รายละเอียดิ์เกี�ยวกับรายการประเมีินราค์าท์รัพิย์สิน
- ในรัอบปีบัญช่ 2563 บรั้ษััที่ฯ ไม่ม่รั�ยก�รัปรัะเม้นรั�ค�ที่รััพย์สำ้นของบรั้ษััที่ฯ
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เอกสารแนบ 5	 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการ	กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย	และรายงานคณะกรรมการชุดย่อย

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการ  
กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานคณะกรรมการชุดย่อย

เปิดิ์เผึ้ยไว้บนเว็บไซ่ต์ของบริษัท์ ท์ี� www.cpall.co.th
1. นโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั
2. นโยบ�ยก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จรั้ต
3. คู่มือจรั้ยธัรัรัมธัุรัก้จ และข้อพ่งปฏิ้บัต้ในก�รัที่ำ�ง�น
4. กฎบัตรัคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่
5. กฎบัตรัคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ
6. กฎบัตรัคณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล
7. กฎบัตรัคณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั

รายงานค์ณะกรรมีการชุดิ์ย่อย
รั�ยง�นคณะกรัรัมก�รัชุดย่อย สำำ�หรัับปี 2563 ดังน่้ 
• รั�ยง�นคณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล 
• รั�ยง�นคณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั 
• รั�ยง�นคณะกรัรัมก�รับรั้ห�รั
• รั�ยง�นคณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง
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เอกสารแนบ 5	 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการ	กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย	และรายงานคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลโดยก�รัแต่งต้ังของคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ ปรัะกอบด้วยกรัรัมก�รัจำ�นวน 
4 ที่่�น เป็นกรัรัมก�รัอ้สำรัะจำ�นวน 3 ที่่�น ได้แก่ 1. ศ�สำตรั�จ�รัย์ (พ้เศษั) ปรัะสำพสำุข บุญเดช ปรัะธั�นกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืน
และบรัรัษัทัี่ภ้บ�ล 2. พล.ต.อ. พชัรัว�ที่ วงษ์ัสุำวรัรัณ 3. น�ยผดุง เตชะศร้ันที่ร์ั และกรัรัมก�รับร้ัห�รั 1 ท่ี่�น คอื น�ยอำ�รุัง สำรัรัพส้ำที่ธั้ว์งศ์ 
โดยม่น�ยสำุพจน์ ช้ตเกษัรัพงศ์ เลข�นุก�รับร้ัษััที่ เป็นเลข�นุก�รั และม่คณะอนุกรัรัมก�รับรัรัษััที่ภ้บ�ลและคณะอนุกรัรัมก�รัพัฒน� 
คว�มยั�งยนืที่่�ปรัะกอบด้วยคณะบคุคลจ�กตวัแที่นสำ�ยง�นต่�งๆ ของบร้ัษัทัี่ฯ เป็นกลไกในก�รัที่ำ�ง�นให้คณะกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลคว�มยั�งยนื
และบรัรัษััที่ภ้บ�ล คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลได้ปฏ้ิบัต้หน้�ที่่�อย่�งอ้สำรัะต�มขอบเขตคว�มรัับผ้ดชอบ 
ที่่�รัะบุไว้ในกฎบัตรั

ในรัอบปี 2563 คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลได้ม่ก�รัปรัะชุมรัวม 4 คร้ััง ในแต่ละว�รัะก�รัปรัะชุม 
ได้ม่ก�รัปรัะชุมรั่วมกับปรัะธั�นคณะอนุกรัรัมก�รั ผู้บรั้ห�รับรั้ษััที่ และที่่�ปรั่กษั�บรั้ษััที่ เพื�อก�รัรั�ยง�นผลก�รัปฏิ้บัต้ง�นและเสำนอแนะ
ข้อคด้เห็น ที่ัง้น้่ ม่ก�รัสำรัปุรั�ยง�นก�รัปฏ้ิบต้ัง�นของคณะกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลคว�มยั�งยืนและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ลเพื�อเสำนอต่อคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่
ทีุ่ก 6 เดือน โดยม่ปรัะเด็นที่่�ม่สำ�รัะสำำ�คัญพอสำรัุปได้ดังน่้

1.	 อนุมัต่ิการปรับปรุงแก้ ไขค้�มือจริยธุรรมธุุรกิจและข้อพึงปฏิิบัต่ิในการทำางานของบริษัท	 ซ่ีพี	 ออลล์	 จำากัด	 
(มหุ้าชำน)	และบริษัทย�อย
คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลได้อนุมัต้ก�รัปรัับปรัุงแก้ไขคู่มือจร้ัยธัรัรัมธัุรัก้จและข้อพ่งปฏ้ิบัต้ 

ในก�รัที่ำ�ง�นของบร้ัษัทัี่ ซึ่พ่่ ออลล์ จำ�กดั (มห�ชน) และบร้ัษัทัี่ย่อยต�มที่่�คณะอนุกรัรัมก�รับรัรัษัทัี่ภ้บ�ลได้ม่ก�รัที่บที่วนเป็นปรัะจำ�
ทีุ่กปี เพื�อให้ม่เน้ือห�ที่่�สำมบูรัณ์ชัดเจนม�กข้่นและคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ได้อนุมัต้ก�รัปรัับปรุังแก้ไขคู่มือจร้ัยธัรัรัมธัุรัก้จและ 
ข้อพ่งปฏิ้บัต้ในก�รัที่ำ�ง�นดังกล่�วเมื�อวันที่่� 19 กุมภ�พันธั์ 2563 เรั่ยบรั้อยแล้ว 

2.	 อนุมัต่ิการแก้ไขกฎบัต่รคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล	
คณะกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลคว�มยั�งยนืและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ลได้อนุมัต้ก�รัแก้ไขกฎบตัรัคณะอนุกรัรัมก�รับรัรัษัทัี่ภ้บ�ล เมื�อวนัที่่� 

30 มกรั�คม 2563 เพื�อให้ก�รัที่ำ�ง�นของคณะอนุกรัรัมก�รับรัรัษัทัี่ภ้บ�ลครัอบคลุมถง่บร้ัษัทัี่ย่อยและเกด้คว�มชัดเจนม�กย้�งข้่น

3.	 แต่�งต่ั�งประธุานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล	
คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลได้แต่งต้ังน�งสำ�วล�วัณย์ เต่ยงหงษั�กุล รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รั

อ�วุโสำ สำ�ยง�นที่รััพย�กรับุคคล เป็นปรัะธั�นอนุกรัรัมก�รับรัรัษััที่ภ้บ�ลและแต่งต้ังคณะอนุกรัรัมก�รับรัรัษััที่ภ้บ�ล (ชุดใหม่) 
ที่ั้งน้่ เนื�องจ�กปรัะธั�นอนุกรัรัมก�รับรัรัษััที่ภ้บ�ลและอนุกรัรัมก�รับรัรัษััที่ภ้บ�ลบ�งคนเกษั่ยณอ�ยุ และเพื�อให้ก�รัที่ำ�ง�นของ
คณะอนุกรัรัมก�รับรัรัษััที่ภ้บ�ลม่คว�มต่อเนื�อง

4.	 แต่�งต่ั�งประธุานอนุกรรมการพัฒนาความยั�งยืนและคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั�งยืน	
คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลได้แต่งต้ังน�ยยุที่ธัศักด์้ ภูม้สำุรักุล รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ  

สำ�ยง�นก�รัตล�ดและบร้ัห�รัผล้ตภณัฑ์์ เป็นปรัะธั�นอนุกรัรัมก�รัพัฒน�คว�มยั�งยืนและแต่งต้ังคณะอนุกรัรัมก�รัพัฒน�คว�มยั�งยืน  
(ชุดใหม่) ที่ั้งน้่ เนื�องจ�กปรัะธั�นอนุกรัรัมก�รัพัฒน�คว�มยั�งยืนและอนุกรัรัมก�รัพัฒน�คว�มยั�งยืนบ�งคนเกษั่ยณอ�ยุและ 
เพื�อให้ก�รัที่ำ�ง�นของคณะอนุกรัรัมก�รัพัฒน�คว�มยั�งยืนเป็นไปอย่�งต่อเนื�อง

รายงานของคณะกรรมการกำากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
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เอกสารแนบ 5	 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการ	กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย	และรายงานคณะกรรมการชุดย่อย

5.	 อนุมัต่ิแผนการกำากับด้แลกิจการและการต่�อต่้านการทุจริต่	ประจำาปี	2563	
คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลได้อนุมัต้แผนก�รัดำ�เน้นง�นด้�นก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัและ 

ก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จร้ัต ปรัะจำ�ปี 2563 ต�มที่่�คณะอนุกรัรัมก�รับรัรัษััที่ภ้บ�ลเสำนอ พรั้อมให้คว�มค้ดเห็นและข้อเสำนอแนะ 
เพ้�มเต้มเพื�อให้แผนง�นม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พม�กย้�งข่้น

6.	 อนุมัต่ิการดำาเนินงานต่ามกรอบแนวทาง	กำาหุ้นดเป้าหุ้มายและต่ัวชำี�วัดการพัฒนาอย�างยั�งยืนของบริษัท	 
ประจำาปี	2563
คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลได้อนุมัต้ก�รัดำ�เน้นง�นต�มกรัอบแนวที่�ง กำ�หนดเป้�หม�ยและ

ตวัช้่วัดก�รัพัฒน�อย่�งยั�งยืนของบร้ัษัทัี่ฯ ปรัะจำ�ปี 2563 ที่่�เสำนอโดยคณะอนุกรัรัมก�รัพัฒน�คว�มยั�งยืน พร้ัอมที่ัง้ให้คว�มคด้เหน็
และข้อเสำนอแนะที่่�เป็นปรัะโยชน์เพื�อให้ก�รัดำ�เน้นง�นเป็นไปอย่�งม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พ

7.	 รับทราบรายงานผลการปฏิิบัต่ิต่ามนโยบายการกำากับด้แลกิจการและนโยบายการต่�อต่้านทุจริต่คอร์รัปชำัน
คณะกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลคว�มยั�งยนืและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ลได้รัับที่รั�บรั�ยง�นผลก�รัปฏ้ิบต้ัต�มนโยบ�ยก�รักำ�กบัดแูลกจ้ก�รั

และนโยบ�ยก�รัต่อต้�นทีุ่จรั้ตคอรั์รััปชันดังน่้
• ก�รัจดัที่ำ�คูมื่อจร้ัยธัรัรัมธัรุักจ้และขอ้พ่งปฏิบ้ต้ัในก�รัที่ำ�ง�นของบร้ัษัทัี่ฯ และบร้ัษัทัี่ย่อย (ฉบบัปรัับปรังุ) และสืำ�อสำ�รั

ปรัะช�สำัมพันธั์ให้ผู้บรั้ห�รัและพนักง�นทีุ่กคนรัับที่รั�บและนำ�ไปปฏิ้บัต้
• ก�รัสำื�อสำ�รั ก�รัสำรั้�งคว�มตรัะหนักและปลูกฝังใหพ้นักง�นปฏิ้บัต้ต�มหลักธัรัรัม�ภบ้�ลและนโยบ�ยก�รัต่อต้�นก�รั

คอรั์รััปชัน ด้วยโครังก�รัต่�งๆ ได้แก่ ก้จกรัรัมปรัะกวด CG Talk ก้จกรัรัมพ้ธั่มอบรั�งวัล Anti-corruption Awards 
2019 รั่วมกับสำม�คมผู้สำื�อข่�วต้�นคอรั์รััปชันแห่งปรัะเที่ศไที่ย ก้จกรัรัมปรัะกวดคล้ปว้ด่โอสำรั้�งสำรัรัค์ Role Model 
ด้�นธัรัรัม�ภ้บ�ล ก้จกรัรัมตอบคำ�ถ�มเรืั�องธัรัรัม�ภ้บ�ลและค�ถ�บรัรัษััที่ภ้บ�ลของบร้ัษััที่ฯ ก�รัอบรัมให้คว�มรู้ั  
Mister & Miss Good Governance และก�รัรั่วมก้จกรัรัมง�นวันต่อต้�นคอรั์รััปชันแห่งช�ต้ผ่�นช่องที่�งออนไลน์

• ก�รัจัดอบรัมนโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัและก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จร้ัตคอร์ัรััปชันให้แก่ผู้บร้ัห�รัและพนักง�นทีุ่กคน 
รัวมถง่ร้ั�น SBP และร้ั�น Sub Area ผ่�นที่�ง CG Online รัวมถ่งผลก�รัที่ดสำอบคว�มรู้ัของผู้เข้�ร่ัวมอบรัมผ่�นที่�ง CG Quiz

• รั�ยง�นก�รัสำ่งเสำรั้มและเผยแพรั่เรัื�องรั�วของพนักง�นที่่�ที่ำ�คว�มด่และบรัรัจุอยู่ใน Hall of Fame ของบรั้ษััที่ฯ
• ข้อรั้องเร่ัยนในสำ่วนที่่�เก่�ยวกับก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั ก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จร้ัตคอรั์รััปชันและก�รัตรัวจพบก�รัทีุ่จร้ัต 

ในองค์กรั พรั้อมรัับที่รั�บแนวที่�งแก้ไขและกรัะบวนก�รัที่ำ�ง�นเพื�อป้องกันก�รัทีุ่จรั้ต
• ก�รัได้รัับรัองก�รัต่ออ�ยุก�รัเป็นสำม�ช้กแนวรั่วมปฏิ้บัต้ของภ�คเอกชนไที่ยในก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จรั้ต (CAC) ออกไป

อ่ก 3 ปี จนถ่งปี 2566 และก�รัจัดที่ำ�โครังก�รัรั่วมมือกับ CAC ในก�รัสำ่งเสำรั้มและอบรัมให้คู่ค้�ของบรั้ษััที่ที่่�เป็น SME 
ปรัะก�ศเจตน�รัมณ์เข้�รั่วมเป็นสำม�ช้ก CAC รัวมถ่งก�รัพัฒน�คู่ค้�ในก�รัที่ำ�ธัุรัก้จอย่�งยั�งยืนต�มเกณฑ์์ DJSI

• ผลก�รัปฏิ้บัต้ง�นด้�นธัรัรัม�ภ้บ�ลของบร้ัษััที่ย่อย ได้แก่ บร้ัษััที่ ซึ่่พ่แรัม จำ�กัด บร้ัษััที่ ซึ่่พ่ ร่ัเที่ลล้งค์ จำ�กัด 
ว้ที่ย�ลัยเที่คโนโลย่ปัญญ�ภ้วฒัน์ บร้ัษัทัี่ ที่เวนต้่โฟร์ัช้อปป้ิง จำ�กัด บร้ัษัทัี่ ปัญญธั�รั� จำ�กดั และบร้ัษัทัี่ ออลล์ เที่รันน้�ง 
จำ�กัด 

• ก�รัถือหลักที่รััพย์ในบรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ของกรัรัมก�รับรั้ษััที่ และผู้บรั้ห�รั ปรัะจำ�ไตรัม�สำ 

8.	 รับทราบรายงานผลการปฏิิบัต่ิงานต่ามนโยบายความยั�งยืนและแนวปฏิิบัต่ิด้านความยั�งยืน
คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลได้รัับที่รั�บรั�ยง�นผลก�รัปฏิ้บัต้ง�นต�มนโยบ�ยคว�มยั�งยืนและ

แนวปฏิ้บัต้ด้�นคว�มยั�งยืน ดังน่้
• คว�มคืบหน้�ก�รัดำ�เน้นง�นต�มกรัอบแนวที่�งและเป้�หม�ยก�รัพัฒน�อย่�งยั�งยืน
• ก�รัดำ�เน้นง�นเรืั�องก�รัจัดก�รัก�รัเปล่�ยนแปลงสำภ�พภูม้อ�ก�ศ เพื�อลดก�รัปล่อยก��ซึ่เรัอืนกรัะจก (Low Carbon Cities)
• ก�รัสืำ�อสำ�รัด้�น ESG ปรัะจำ�ปี ได้แก่ ก�รัจัดก�รัด้�นส้ำ�งแวดล้อม ก�รัจัดก�รัด้�นสัำงคม และก�รัจัดก�รัด้�นธัรัรัม�ภ้บ�ล
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เอกสารแนบ 5	 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการ	กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย	และรายงานคณะกรรมการชุดย่อย

9.	 รับทราบแนวปฏิิบัต่ิที�ดีสำาหุ้รับคณะกรรมการในการกำาหุ้นดกลยุทธุ์ทางธุุรกิจเพ่�อความยั�งยืน	 (ด้าน	 ESG)	 
ที�จัดทำาโดย	IOD
คณะกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลคว�มยั�งยืนและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ลรัับที่รั�บแนวปฏ้ิบต้ัที่่�ด่ สำำ�หรัับคณะกรัรัมก�รัในก�รักำ�หนดกลยทุี่ธั์

ที่�งธัุรัก้จเพื�อคว�มยั�งยืน (ด้�น ESG) ต�มที่่�สำถ�บันกรัรัมก�รับรั้ษััที่ไที่ย (IOD) ได้จัดที่ำ�ข่้นเพื�อให้คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่นำ�ไป
กำ�หนดกลยทุี่ธัท์ี่�งธัรุักจ้และกำ�กบัดูแลฝ่่�ยจดัก�รัใหม่้ก�รัขับเคลื�อนคว�มยั�งยืนไปสู่ำก�รัปฏิบ้ต้ัง�นอย่�งเป็นรัะบบและที่่�ปรัะชมุ
คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ได้รัับที่รั�บแนวปฏิ้บัต้ที่่�ด่สำำ�หรัับคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ดังกล่�วแล้วเมื�อวันที่่� 11 พฤศจ้ก�ยน 2563

10.	 รับทราบรายงานผลสำารวจการกำากับด้แลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเฉพาะของบริษัท	ประจำาปี	2562
คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลได้รัับที่รั�บรั�ยง�นผลสำำ�รัวจก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัของบร้ัษััที่ 

จดที่ะเบย่นไที่ย (CGR) เฉพ�ะของบร้ัษัทัี่ฯ ปรัะจำ�ปี 2562 ซึ่่�งจดัที่ำ�โดยสำถ�บนักรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ไที่ย (IOD) เพื�อเป็นขอ้มูลสำำ�หรัับ
คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่นำ�ไปใช้ในก�รัพัฒน�ก�รักำ�กบัดแูลกจ้ก�รัต่อไป และที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ได้พ้จ�รัณ�รัับที่รั�บแล้ว
เมื�อวันที่่� 19 กุมภ�พันธั์ 2563

11.	 รับทราบผลคะแนนต่ามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชำุมสามัญผ้้ถืือหุุ้้น	ประจำาปี	2563
คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลรัับที่รั�บผลคะแนนต�มโครังก�รัปรัะเม้นคุณภ�พก�รัจัดปรัะชุม

สำ�มัญผู้ถือหุ้น ปรัะจำ�ปี 2563 ของบร้ัษััที่ฯ ที่่�จัดที่ำ�โดยสำม�คมส่ำงเสำร้ัมผู้ลงทีุ่นไที่ยร่ัวมกับสำำ�นักง�น ก.ล.ต. โดยบร้ัษััที่ฯ  
ได้คะแนนรั้อยละ 98 ซึ่่�งสำูงกว่�ปีที่่�แล้ว

12.	 รับทราบรายงานผลสรุปการประเมินต่นเองของคณะกรรมการกำากับด้แลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล
คณะกรัรัมก�รักำ�กับดแูลคว�มยั�งยนืและบรัรัษััที่ภบ้�ลไดร้ับัที่รั�บรั�ยง�นคะแนนผลก�รัปรัะเมน้ตนเองในก�รัปฏิบ้ัตง้�น

ของคณะกรัรัมก�รักำ�กบัดแูลคว�มยั�งยืนและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ล ปรัะจำ�ปี 2563 ปรั�กฏิว่�ได้คะแนนผลก�รัดำ�เน้นง�นอยู่ในรัะดับด่เย่�ยม
รั้อยละ 98 สำรัุปได้ว่� คณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลสำ�ม�รัถปฏิ้บัต้หน้�ที่่�ได้อย่�งครับถ้วน เป็นไปต�ม
ภ�รัะหน้�ที่่�ที่่�ได้รัับมอบหม�ยและขอบเขตที่่�กำ�หนดไว้ในกฎบัตรั

คณะกรัรัมก�รักำ�กบัดูแลคว�มยั�งยนืและบรัรัษัทัี่ภ้บ�ลให้คว�มสำำ�คัญกบัก�รักำ�กับดแูลกจ้ก�รั รัับผ้ดชอบต่อสำงัคม ชมุชน
และส้ำ�งแวดล้อม เพื�อให้บร้ัษััที่ฯ ม่ก�รัปฏ้ิบัต้ต�มนโยบ�ยก�รักำ�กับดูแลก้จก�รั จร้ัยธัรัรัมธุัรัก้จและข้อพ่งปฏิ้บัต้ในก�รัที่ำ�ง�น 
นโยบ�ยต่อต้�นก�รัคอร์ัรััปชัน นโยบ�ยคว�มยั�งยืน และแนวปฏ้ิบัต้ต่�งๆ ที่่�เก่�ยวข้องอย่�งเคร่ังครััด และมุ่งมั�นสำ่งเสำร้ัมพัฒน� 
ให้บร้ัษัทัี่ฯ เป็นองค์กรัที่่�ม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ โดยย่ดมั�นก�รัดำ�เน้นง�นด้วยคว�มโปร่ังใสำ ม่คณุธัรัรัม เป็นปรัะโยชน์ต่อสำงัคม ลดผลกรัะที่บ
ต่อสำ้�งแวดล้อม และม่คว�มรัับผ้ดชอบต่อผู้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยทีุ่กฝ่่�ย

 ในน�มของคณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล

  (ศ�สำตรั�จ�รัย์ (พ้เศษั) ปรัะสำพสำุข บุญเดช)
 ปรัะธั�นคณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ล
 วันที่่� 22 มกรั�คม 2564
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คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัของบรั้ษััที่ ซึ่่พ่ ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) ที่่�คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ได้แต่งตั้ง
ข้่นเพื�อให้ปฏ้ิบัต้หน้�ที่่�อย่�งอ้สำรัะภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่่�และคว�มรัับผ้ดชอบที่่�รัะบุไว้ในกฎบัตรัคณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและ
สำรัรัห�กรัรัมก�รั ซึ่่�งเป็นไปต�มข้อกำ�หนดและแนวที่�งก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัที่่�ด่ที่่�ที่�งสำำ�นักง�นคณะกรัรัมก�รักำ�กับหลักที่รััพย์และ
ตล�ดหลักที่รััพย์ และตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ยได้ให้ไว้

ปัจจบุนัคณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั ปรัะกอบด้วยกรัรัมก�รัอส้ำรัะจำ�นวน 2 ท่ี่�น คอื พล.ต.อ. พชัรัว�ที่ 
วงษั์สำุวรัรัณ ปรัะธั�นกรัรัมก�รั และน�ยผดุง เตชะศรั้นที่รั์ กรัรัมก�รั และกรัรัมก�รับรั้ษััที่ที่่�ไม่ได้เป็นผู้บรั้ห�รั 1 ที่่�น คือ น�ยศุภชัย 
เจ่ยรัวนนที่์ กรัรัมก�รั โดยม่น�งสำ�วล�วัณย์ เต่ยงหงษั�กุล รัองกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัอ�วุโสำ สำ�ยง�นที่รััพย�กรับุคคล เป็นเลข�นุก�รั

ในรัอบปี 2563 คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัได้ม่ก�รัปรัะชุมรัวม 2 คร้ััง โดยกรัรัมก�รัที่ั้ง 3 ที่่�น 
ไดเ้ข�้รัว่มปรัะชมุครับที่กุคร้ััง ที่ัง้น้่ ขอสำรัปุรั�ยง�นก�รัปฏ้ิบต้ัง�นของคณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัที่่�ไดเ้สำนอ
ต่อที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ โดยม่ปรัะเด็นที่่�ม่สำ�รัะสำำ�คัญพอสำรัุปได้ดังน่้

1.	 การสรรหุ้าบุคคลเพ่�อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัได้พ้จ�รัณ�หลักเกณฑ์์และกรัะบวนก�รัในก�รัสำรัรัห�บุคคลที่่�ม่

คณุสำมบต้ัที่่�เหม�ะสำมเพื�อดำ�รังตำ�แหนง่กรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ให้สำอดคล้องกับกลยทุี่ธั์ในก�รัดำ�เน้นธัรุัก้จของบร้ัษัทัี่ฯ ดว้ย Board Skill 
Matrix เพื�อปรัะกอบก�รัสำรัรัห� โดยพ้จ�รัณ�คุณสำมบัต้ด้�นต่�งๆ ต�มคว�มเหม�ะสำมด้�นคุณวุฒ้ ว้ช�ช่พ ที่ักษัะ อ�ยุ เพศ  
เช้ือช�ต้ ศ�สำน� ถ้�นกำ�เน้ด ปรัะสำบก�รัณ์ คว�มเช่�ยวช�ญจ�กหล�ยสำ�ข�ว้ช�ช่พ และคว�มสำ�ม�รัถเฉพ�ะด้�นที่่�จำ�เป็นต้องม่  
รัวมถง่ผลก�รัปฏ้ิบต้ัง�นในฐ�นะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ในช่วงที่่�ผ่�นม� และกรัรัมก�รัที่่�ไม่ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยได้พ้จ�รัณ�คว�มเหม�ะสำมของ
บคุคลที่่�จะเสำนอต่อที่่�ปรัะชมุคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่เพื�อพ้จ�รัณ�แต่งต้ังเป็นกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่แที่นกรัรัมก�รัที่่�พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�รัะ 
และเห็นชอบให้นำ�เสำนอต่อที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ก่อนนำ�เสำนอต่อที่่�ปรัะชุมสำ�มัญผู้ถือหุ้น เพื�อพ้จ�รัณ�แต่งตั้งกรัรัมก�รั
จำ�นวน 5 ที่่�น ที่่�จะพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�รัะในก�รัปรัะชุมผู้ถือหุ้นสำ�มัญปรัะจำ�ปี 2563 กลับเข้�ม�เป็นกรัรัมก�รัอ่กว�รัะหน่�ง 
เนื�องจ�กที่ัง้ 5 ท่ี่�นน้่ เป็นผู้ม่คว�มรู้ั คว�มสำ�ม�รัถ ปรัะสำบก�รัณ์อนัเป็นปรัะโยชน์ต่อก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้ของบร้ัษัทัี่ฯ และก�รัม่ส่ำวนร่ัวม
ในก�รัสำร้ั�งคุณปรัะโยชน์ให้แก่บร้ัษััที่ฯ ที่ั้งน้่ คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัยังเปิดโอก�สำให้ผู้ถือหุ้น 
รั�ยย่อย เสำนอชื�อบคุคลเพื�อเข้�รัับก�รัพ้จ�รัณ�คัดเลอืกเป็นกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ ในช่วงรัะหว่�งวันที่่� 20 กนัย�ยน ถง่วนัที่่� 31 ธันัว�คม 
2562 ผ่�นรัะบบข่�วของตล�ดหลักที่รััพย์ฯ และเผยแพร่ัหลักเกณฑ์์ก�รัดำ�เน้นก�รัดังกล่�วรัวมถ่งแบบฟอรั์มเสำนอชื�อบุคคล 
บนเว็บไซึ่ต์ของบร้ัษัทัี่ฯ เพื�อใหผู้้ถอืหุ้นที่รั�บล่วงหน�้ ผลปรั�กฏิว่�ไม่ม่ผู้ถอืหุ้นรั�ยใดเสำนอชื�อบคุคลเข้�รัับก�รัพ้จ�รัณ�คัดเลือก
เพื�อเข้�กรัะบวนก�รัสำรัรัห�กรัรัมก�รัในก�รัปรัะชมุผู้ถอืหุ้นสำ�มญัปรัะจำ�ปี 2563 คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ได้เห็นชอบต�มข้อเสำนอของ
คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัเมื�อวนัที่่� 19 กมุภ�พันธั ์2563 และที่่�ปรัะชุมผู้ถอืหุ้นสำ�มัญปรัะจำ�ปี 2563 
เมื�อวันที่่� 16 กรักฎ�คม 2563 ได้ม่มต้เลือกกรัรัมก�รัที่่�พ้นจ�กตำ�แหนง่ต�มว�รัะที่ัง้ 5 ที่�่น กลับเข�้ม�เป็นกรัรัมก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ
อ่กว�รัะหน่�ง

2.		 การกำาหุ้นดค�าต่อบแทนของกรรมการบริษัทและผ้้บริหุ้ารระดับส้ง
คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัได้พ้จ�รัณ�แนวที่�งก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นของกรัรัมก�รับร้ัษััที่

และผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำง ว้ธั่ก�รัและหลักเกณฑ์์ก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นที่่�เป็นธัรัรัม ปรัะเม้นค่�ตอบแที่นของผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำง 
ให้สำอดคล้องกับผลก�รัปฏิ้บัต้ง�น โดยได้ว่�จ้�งผู้เช่�ยวช�ญอ้สำรัะจ�กภ�ยนอกม�เป็นที่่�ปร่ักษั�ในก�รัห�ข้อมูลและให้คำ�ปร่ักษั� 
ขอ้แนะนำ�เพื�อปรัะกอบก�รัพ้จ�รัณ�ของคณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั และไดพ้้จ�รัณ�คว�มเหม�ะสำม
ของค่�ตอบแที่นกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่สำำ�หรัับปี 2563 โดยเปร่ัยบเที่ย่บอ้�งอง้จ�กอตุสำ�หกรัรัมปรัะเภที่เด่ยวกัน ก�รัปฏ้ิบต้ัง�นที่่�ผ่�นม� 
ปรัะสำบก�รัณ์ ภ�รัะหน้�ที่่� ขอบเขตของบที่บ�ที่ และคว�มรัับผ้ดชอบ รัวมถ่งพ้จ�รัณ�ก�รัขย�ยตัวที่�งธัุรัก้จ ฐ�นะที่�งก�รัเง้น 
และผลปรัะกอบก�รัของบร้ัษัทัี่ฯ และเห็นชอบให้นำ�เสำนอต่อที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ก่อนนำ�เสำนอต่อที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้นพ้จ�รัณ�

รายงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
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อนุมัต้ค่�ตอบแที่นกรัรัมก�รัในอัตรั�เด้มที่่�ที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้นสำ�มัญปรัะจำ�ปี 2562 ได้ม่มต้อนุมัต้ไว้และที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้นสำ�มัญ
ปรัะจำ�ปี 2563 เมื�อวันที่่� 16 กรักฎ�คม 2563 ได้ม่มต้อนุมัต้ค่�ตอบแที่นกรัรัมก�รัต�มที่่�คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่เสำนอดังกล่�ว

คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค�่ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัไดพ้้จ�รัณ�ค�่ตอบแที่นปรัะจำ�รั�ยเดือนและบำ�เหน็จปรัะจำ�ปี 2563 
ของปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั และกรัรัมก�รัผู้จัดก�รัและปรัะธั�นเจ้�หน้�ที่่�บรั้ห�รั โดยเปรั่ยบเที่่ยบค่�ตอบแที่นกับบรั้ษััที่ชั้นนำ�
ที่่�ม่ขน�ดใหญ่ในปรัะเที่ศและบร้ัษัทัี่ค้�ปล่กช้ันนำ�ในภูม้ภ�คเอเช่ย เห็นว่�ม่คว�มเหม�ะสำมและให้เป็นไปต�มหลักก�รัแผนก�รัจ่�ย 
(Management Incentive Plan – MIP) ที่่�คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ได้เคยอนุมัต้ไว้ โดยตัวช่้วัดและค่�เป้�หม�ยเพื�อเป็นเกณฑ์์ในก�รั
ให้บำ�เหน็จพ้เศษัแก่กรัรัมก�รับร้ัห�รัของบร้ัษััที่ฯ ปรัะจำ�ปี 2563 ได้แก่ คว�มพ่งพอใจของลูกค้� ผลตอบแที่นต่อส่ำวนของ 
ผู้ถอืหุ้น และคะแนนที่่�ใช้ปรัะเม้นปรัะส้ำที่ธัผ้ลก�รัดำ�เน้นธัรุัก้จต�มแนวที่�งก�รัพัฒน�อย่�งยั�งยืนของบร้ัษัทัี่ฯ เพื�อก�รัรัับคัดเลอืก
เป็นสำม�ช้กของดัชน่แห่งคว�มยั�งยืน (DJSI) 

3.		 การดำาเนินงานแผนสืบทอดต่ำาแหุ้น�งงานของผ้้บริหุ้ารระดับส้ง
คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัได้พ้จ�รัณ�รัับที่รั�บก�รัดำ�เน้นง�นแผนสำืบที่อดตำ�แหน่งง�นของ

ผู้บร้ัห�รัรัะดับสำงู เพื�อให้องค์กรัม่ผู้สำบืที่อดตำ�แหน่งรัะดับผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำงหรัอืผู้นำ�ที่่�สำำ�คัญ รัักษั�ข่ดคว�มสำ�ม�รัถในก�รัแข่งขัน 
ขับเคลื�อนองค์กรัในปัจจุบันและอน�คตให้เต้บโตอย่�งยั�งยืน (Sustain Business Growth) ซึ่่�งเป็นก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงด้�น
ที่รััพย�กรับคุคล และรัักษั�บุคล�กรัที่่�ม่ศักยภ�พสำงูให้อยู่ร่ัวมสำร้ั�งคว�มสำำ�เรัจ็กับองค์กรั (Risk Management in Terms of Human 
Capital Management) รัวมถ่งเป็นก�รัพัฒน�บุคล�กรัที่่�ม่ศักยภ�พภ�ยในองค์กรัให้เต้บโตก้�วหน้�เป็นผู้บรั้ห�รัรัะดับสำูงข่้นไป 
โดยผ่�นกรัะบวนก�รัพัฒน�อย่�งเป็นรัะบบและต่อเนื�อง

4.		 ประเมินผลการปฏิิบัต่ิงานของกรรมการกำาหุ้นดค�าต่อบแทนและสรรหุ้ากรรมการ
จ�กคะแนนผลก�รัปรัะเม้นตนเองของก�รัปฏิ้บัต้ง�นในรัอบปี 2563 โดยได้เปรั่ยบเที่่ยบกับกฎบัตรั ปรั�กฏิว่�ได้คะแนน

ก�รัดำ�เน้นก�รัได้อย่�งด่เย่�ยมรั้อยละ 100 สำรัุปได้ว่�คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัได้ปฏ้ิบัต้หน้�ที่่� 
อย่�งม่ปรัะสำ้ที่ธั้ผลและเป็นไปต�มขอบเขตหน้�ที่่�ที่่�กำ�หนดไว้ในกฎบัตรั

คณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รัได้ปฏ้ิบต้ัหน้�ที่่�ต�มที่่�คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่มอบหม�ยอย�่งรัอบคอบ
และรัะมดัรัะวงั โดยเฉพ�ะอย่�งย้�งก�รัพ้จ�รัณ�คว�มเหม�ะสำมของบคุคลที่่�จะเสำนอแต่งต้ังเป็นกรัรัมก�รัเพื�อให้มั�นใจว่�บุคคลดงักล่�ว
เป็นผู้ที่่�ม่คว�มรู้ั คว�มสำ�ม�รัถ และม่ปรัะสำบก�รัณ์อันเป็นปรัะโยชน์ต่อก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จของบร้ัษััที่ฯ และม่คุณสำมบัต้ครับถ้วน
ต�มพรัะรั�ชบัญญัต้บร้ัษััที่มห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ปรัะก�ศคณะกรัรัมก�รัตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย และปรัะก�ศ 
คณะกรัรัมก�รักำ�กับตล�ดทีุ่น 

  ในน�มของคณะกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั

 (พล.ต.อ. พัชรัว�ที่ วงษั์สำุวรัรัณ)
 ปรัะธั�นกรัรัมก�รักำ�หนดค่�ตอบแที่นและสำรัรัห�กรัรัมก�รั
 วันที่่� 27 มกรั�คม 2564
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คณะกรัรัมก�รับร้ัห�รัโดยก�รัแต่งต้ังของคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ม่จำ�นวน 9 ท่ี่�น ปรัะกอบด้วยกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่จำ�นวน 5 ท่ี่�น ได้แก่ 
1. น�ยก่อศักด้์ ไชยรััศม่ศักด้์ ปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั 2. น�ยพ้ที่ย� เจ่ยรัว้สำ้ฐกุล รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั 3. น�ยปิยะวัฒน์  
ฐ้ตะสำัที่ธั�วรักุล รัองปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั 4. น�ยอำ�รัุง สำรัรัพสำ้ที่ธั้์วงศ์ และ 5. น�ยธั�น้นที่รั์ บูรัณม�น้ต และผู้บรั้ห�รัของบรั้ษััที่ฯ
และบร้ัษัทัี่ย่อยอก่ 4 ท่ี่�น ได้แก่ 1. น�ยว้เศษั ว้ศษ้ัฎ์ว้ญญู ู2. น�ยที่ว่ศกัด์้ แก้วรััตนปัที่ม� 3. น�ยว้เช่ยรั จง่ว้โรัจน์ และ 4. น�งสำ�วล�วัณย์ 
เต่ยงหงษั�กุล โดยม่น�ยสำุพจน์ ช้ตเกษัรัพงศ์ เลข�นุก�รับรั้ษััที่ เป็นเลข�นุก�รัคณะกรัรัมก�รับรั้ห�รั

คณะกรัรัมก�รับร้ัห�รัได้ปฏิ้บัต้ง�นต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่่�ที่่�ได้รัับมอบหม�ยจ�กคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ โดยในรัอบปี 2563 
คณะกรัรัมก�รับร้ัห�รัได้ม่ก�รัปรัะชุมรัวม 12 คร้ััง เป็นก�รัปรัะชุมต�มว�รัะปกต้ 12 คร้ััง และว�รัะพ้เศษั 1 คร้ััง ในแต่ละว�รัะก�รัปรัะชุม
ได้ม่ก�รัปรัะชุมร่ัวมกับผู้บร้ัห�รัของบร้ัษััที่ฯ และบร้ัษััที่ย่อย ตลอดจนที่่�ปร่ักษั�ของบร้ัษััที่ฯ เพื�อก�รัรั�ยง�นผลก�รัดำ�เน้นง�น  
นำ�เสำนอข้อมูลต�มว�รัะก�รัปรัะชุมเพื�อพ้จ�รัณ�และรัับที่รั�บ และเสำนอแนะข้อค้ดเห็น ที่ั้งน้่ ม่ก�รัสำรุัปรั�ยง�นก�รัปฏ้ิบัต้ง�นของ 
คณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัเพื�อเสำนอต่อคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ทีุ่กปี โดยม่ปรัะเด็นที่่�ม่สำ�รัะสำำ�คัญพอสำรัุปได้ดังน่้

1. พ้จ�รัณ�กลั�นกรัองวัตถุปรัะสำงค์ เป้�หม�ยที่�งธัุรัก้จ ว้สัำยที่ัศน์ พันธัก้จ กลยุที่ธั์ และแผนก�รัดำ�เน้นง�นของบร้ัษััที่ฯ  
และบร้ัษััที่ย่อย รัวมถ่งงบปรัะม�ณและโครังก�รัลงทุี่นของบร้ัษััที่ฯ และบร้ัษััที่ย่อย สำำ�หรัับปี 2564 ก่อนนำ�เสำนอต่อ 
คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่เพื�อพ้จ�รัณ�อนุมัต้ นอกจ�กน่้ ยังพ้จ�รัณ�ที่บที่วนงบปรัะม�ณก�รัลงทีุ่นของบรั้ษััที่ฯ และบรั้ษััที่ย่อย
ของปี 2563 เพื�อให้สำอดคล้องกับภ�วะเศรัษัฐก้จที่่�เปล่�ยนแปลง

2. พ้จ�รัณ�ต้ดต�มผลก�รัดำ�เน้นง�นของบร้ัษััที่ฯ และบร้ัษััที่ย่อยเป็นปรัะจำ�รั�ยเดือน รั�ยไตรัม�สำ ตลอดจนคว�มก้�วหน้� 
ของโครังก�รัลงทุี่น และพ้จ�รัณ�รัับที่รั�บรั�ยง�นผลง�นรัวมที่ั้งปัญห�หรัืออุปสำรัรัคที่่�เก้ดข้่น พรั้อมที่ั้งให้คำ�แนะนำ�เพื�อ 
ก�รัปรัับปรัุงแก้ไขเพื�อให้ก�รัดำ�เน้นง�นม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พม�กย้�งข่้น

3. พ้จ�รัณ�รั�ยง�นก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงและก�รัจัดก�รัคว�มเสำ่�ยงเป็นปรัะจำ�รั�ยเดือน ที่ั้งคว�มเสำ่�ยงเด้มและคว�มเสำ่�ยง 
ที่่�เกด้ข้่นใหม่ ได้แก่ Business Risk, Emerging Risk และ Sustainability Risk รัวมถง่คว�มเส่ำ�ยงจ�กก�รัรัะบ�ดของโรัคต้ดเช้ือ 
COVID-19 คว�มเสำ่�ยงต่อภัยคุกค�มที่�งไซึ่เบอรั์ (Cyber Security) และผลกรัะที่บต่อคว�มต่อเนื�องของธัุรัก้จ (Business 
Continuity Management – BCM) ก่อนนำ�เสำนอต่อคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่เพื�อพ้จ�รัณ�รัับที่รั�บทีุ่กครั่�งปี

4. พ้จ�รัณ�กำ�หนดแบบอย่�งคว�มเป็นผู้นำ� (ALL Model) เพื�อใช้พัฒน�ผู้บรั้ห�รัของบรั้ษััที่ฯ ในก�รันำ�พ�องค์กรัให้สำ�ม�รัถ
เต้บโตไดอ้ย�่งมั�นคงและยั�งยนืในอน�คต ก�รัปรัับโครังสำร้ั�งก�รับร้ัห�รัจัดก�รัและโครังสำร้ั�งองคก์รัของบร้ัษัทัี่ฯ ก�รัต้ดต�ม
ผลก�รัพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรัต�มโครังก�รัสืำบที่อดตำ�แหน่งผู้บร้ัห�รัรัะดับสูำง ก�รัแต่งต้ังโยกย้�ยผู้บร้ัห�รัต�มแผนง�น
ด้�นกำ�ลังคน และกำ�หนดหลักเกณฑ์์ก�รัจ่�ยค่�ตอบแที่น และหลกัเกณฑ์์ก�รัปรัะเม้นผลง�นของผู้บร้ัห�รัรัะดับสำงู ตลอดจน
พ้จ�รัณ�แผนรัองรัับก�รัเกษั่ยณอ�ยุของผู้บรั้ห�รัรัะดับสำูงในก�รัสำ่งต่อคุณค่�ให้แก่องค์กรั

5. พ้จ�รัณ�รัับที่รั�บก�รัว้เครั�ะห์ภ�วะเศรัษัฐก้จของโลก ของปรัะเที่ศไที่ย และแนวโน้มก�รัค�ดก�รัณ์ในอน�คต ตลอดจน
เที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศที่่�เปล่�ยนแปลงไปอย�่งรัวดเรัว็จ�กผู้เช่�ยวช�ญและผู้ชำ�น�ญก�รัเฉพ�ะด้�น เพื�อนำ�ม�ปรัับกลยทุี่ธัแ์ละ
แผนง�นของบรั้ษััที่ฯ และบรั้ษััที่ย่อยให้สำอดคล้องกับก�รัเปล่�ยนแปลง

6. พ้จ�รัณ�กลั�นกรัองโครังก�รัลงทีุ่นขน�ดใหญ่ของบรั้ษััที่ฯ และบรั้ษััที่ย่อยที่่�ม่มูลค่�เก้นกว่� 200 ล้�นบ�ที่ เพื�อนำ�เสำนอต่อ
ปรัะธั�นกรัรัมก�รับร้ัห�รัเพื�อพ้จ�รัณ�อนุมัต้สำำ�หรัับโครังก�รัลงทุี่นที่่�ม่ขน�ดไม่เก้น 500 ล้�นบ�ที่ และนำ�เสำนอต่อ 
คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่เพื�อพ้จ�รัณ�อนุมัต้สำำ�หรัับโครังก�รัลงทีุ่นที่่�ม่ขน�ดเก้นกว่� 500 ล้�นบ�ที่

7. พ้จ�รัณ�อนุมัต้ก�รัลงน�มบันที่่กคว�มรั่วมมือรัะหว่�งบร้ัษััที่ฯ กับสำำ�นักง�นพัฒน�ว้ที่ย�ศ�สำตรั์และเที่คโนโลย่แห่งช�ต้  
(สำวที่ช.) ในง�นว้จัยเพื�อห�วัสำดุในก�รัที่ำ�ภ�ชนะบรัรัจุอ�ห�รัที่่�สำ�ม�รัถย่อยสำล�ยได้

8. พ้จ�รัณ�อนุมัต้ก�รัลงน�มในสัำญญ�แฟรันไชส์ำหลัก (Master Franchise Agreement) กับ 7-Eleven, Inc. ในก�รัลงทีุ่น 
จัดต้ังและดำ�เน้นก�รัร้ั�น 7-Eleven ในปรัะเที่ศกัมพูช�และปรัะเที่ศสำ�ธั�รัณรััฐปรัะช�ธั้ปไตยปรัะช�ชนล�ว ก่อนนำ�เสำนอ
คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่เพื�อพ้จ�รัณ�อนุมัต้ต่อไป รัวมถ่งพ้จ�รัณ�คว�มคืบหน้�ก�รัดำ�เน้นก�รัของโครังก�รัลงทีุ่นดังกล่�ว

รายงานของคณะกรรมการบริหาร
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9. พ้จ�รัณ�อนุมต้ัก�รัแก้ไขเพ้�มเต้มหนงัสำอืบร้ัคณห์สำนธั ้ข้อ 3 วตัถปุรัะสำงค์ของบร้ัษัทัี่ฯ จ�กเด้มม่จำ�นวน 93 ข้อ แก้เป็นม่จำ�นวน 
96 ข้อ และขอแก้ไขวัตถุปรัะสำงค์ข้อ (8) (47) (50) และ (92) เพื�อรัองรัับกับปรัะเภที่ก�รัค้�และธัุรัก้จที่่�จะดำ�เน้นก�รั 
เพ้�มเต้มในอน�คต ก่อนนำ�เสำนอต่อคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่และที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพ้จ�รัณ�อนุมัต้ต่อไป

10. พ้จ�รัณ�รัับที่รั�บผลสำำ�รัวจก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัของบร้ัษััที่จดที่ะเบ่ยนไที่ย (CGR) ปรัะจำ�ปี 2563 ซึ่่�งจัดที่ำ�โดยสำม�คม 
สำ่งเสำรั้มสำถ�บันกรัรัมก�รับรั้ษััที่ไที่ย (IOD) โดยบรั้ษััที่ฯ ได้อยู่ในรัะดับ 5 ด�ว หรัือเกณฑ์์ด่เล้ศ และก�รัที่่�บรั้ษััที่ฯ ได้รัับ 
คัดเลือกเป็นสำม�ช้กดัชน่คว�มยั�งยืนด�วโจนสำ์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI 2020) ในกลุ่ม World Index 
และ Emerging Market Index

11. พ้จ�รัณ�รัับที่รั�บรั�ยง�นก�รัปรัะชุมของคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ที่่�ไม่เป็นกรัรัมก�รับร้ัห�รั ปี 2563 เพื�อนำ�คว�มค้ดเห็น  
ข้อเสำนอแนะของกรัรัมก�รัไปปรัับปรัุงแก้ไขก�รัดำ�เน้นง�นของบรั้ษััที่ฯ และบรั้ษััที่ย่อยให้เหม�ะสำมต่อไป

12. พ้จ�รัณ�เหน็ชอบผู้รัับผ้ดชอบในก�รักำ�กบัดูแลก�รัปฏิบ้ต้ัใหเ้ป็นไปต�มเงื�อนไขของผลก�รัพ้จ�รัณ�คำ�ขออนุญ�ตรัวมธัรุักจ้
รัะหว่�งบร้ัษััที่ ซึ่่.พ่. ร่ัเที่ล ด่เวลลอปเม้นที่์ จำ�กัด และบร้ัษััที่ เที่สำโก้ สำโตร์ัสำ (ปรัะเที่ศไที่ย) จำ�กัด และ Tesco Stores  
(Malaysia) Sdn. Bhd.

13. พ้จ�รัณ�รัับที่รั�บรั�ยง�นคะแนนผลก�รัปรัะเม้นตนเองในก�รัปฏิ้บัต้ง�นของคณะกรัรัมก�รับร้ัห�รั ปรัะจำ�ปี 2563 ที่่�ได้
คะแนนผลก�รัดำ�เน้นง�นอยู่ในรัะดับด่เย่�ยมรั้อยละ 87 และอยู่ในรัะดับด่รั้อยละ 13 ซึ่่�งผลคะแนนด่กว่�ปีที่่�แล้ว

 ในน�มของคณะกรัรัมก�รับรั้ห�รั

 (น�ยก่อศักด้์ ไชยรััศม่ศักด้์)
 ปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั
 วันที่่� 27 มกรั�คม 2564
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บรั้ษััที่ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง (Risk Management Committee) โดยม่หน่วยง�นบรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง (Risk 
Management Unit) และหน่วยง�นกำ�กบัดแูลก�รัปฏิบ้ต้ัง�น (Corporate Legal & Compliance Unit) เป็นกลไกสำำ�คญัในก�รัดำ�เน้นง�น 
เพื�อสำนบัสำนนุคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ในก�รักำ�กบัดแูลก�รัจดัก�รัคว�มเส่ำ�ยงขององค์กรั และก�รับร้ัห�รัคว�มต่อเนื�องที่�งธัรุักจ้อย่�งที่ั�วถง่
ครัอบคลุม โดยถือว่�คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ ผู้บร้ัห�รั และพนักง�นทีุ่กคนเป็นเจ้�ของคว�มเสำ่�ยง ซึ่่�งม่หน้�ที่่�รัับผ้ดชอบในก�รัศ่กษั� 
ว้เครั�ะห์ ปรัะเม้นโอก�สำของคว�มเสำ่�ยงต่�งๆ ที่ั้งจ�กปัจจัยภ�ยในและปัจจัยภ�ยนอกองค์กรั และรัะดับคว�มรัุนแรังของผลกรัะที่บ 
ที่่�อ�จม่ผลต่อก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ และห�ม�ตรัก�รัในก�รักำ�จัด ป้องกัน รัวมที่ั้งจัดที่ำ�แผนควบคุมคว�มเสำ่�ยงให้สำอดคล้องกับ
วัตถุปรัะสำงค์ เป้�หม�ยที่�งธัุรัก้จ และแผนกลยุที่ธั์บร้ัษััที่ฯ ตลอดจนปรัะเม้นปรัะส้ำที่ธั้ภ�พของก�รับร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยง รัวมที่ั้งต้ดต�ม
สำถ�นก�รัณ์และเหตุปัจจัยของคว�มเสำ่�ยงที่่�อ�จเปล่�ยนแปลงได้ตลอดเวล� แล้วรั�ยง�นให้คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบและคณะกรัรัมก�รั
บรั้ษััที่พ้จ�รัณ� เพื�อให้ม่ก�รัที่บที่วนนโยบ�ยและแนวที่�งก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงอย่�งรัอบด้�นปีละ 2 ครัั้ง ที่ั้งน่้ เพื�อให้บรั้ษััที่ฯ ม่รัะบบ
ก�รับร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยงสำอดคล้องในแนวที่�งเด่ยวกันที่ั�วที่ัง้องค์กรั และกำ�หนดให้ก�รับร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยงเป็นส่ำวนหน่�งในก�รัตัดส้ำนใจในก�รั
กำ�หนดยุที่ธัศ�สำตรั์แผนง�นปรัะจำ�ปี และก�รัดำ�เน้นง�นด้�นต่�งๆ ขององค์กรัได้อย่�งม่ปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พ และม่ปรัะสำ้ที่ธั้ผลอย่�งยั�งยืน

สำำ�หรัับผลก�รัดำ�เน้นง�นปี 2563 ของคณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง สำ�ม�รัถสำรัุปสำ�รัะสำำ�คัญได้ดังน่้ 
1) ที่บที่วนกรัอบก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยง และกำ�กบัให้ที่กุหน่วยง�นปฏิบ้ต้ัต�มอย่�งม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ โดยถอืว่�ก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยง

เป็นส่ำวนหน่�งของก�รัจัดที่ำ�แผนกลยุที่ธั์องค์กรัและก�รัที่ำ�ง�น ซึ่่�งบร้ัษััที่ฯ ได้แต่งต้ังคณะกรัรัมก�รักลยุที่ธั์องค์กรั 
ปรัะกอบด้วยตวัแที่นด้�นกลยุที่ธ์ั งบปรัะม�ณ ที่รััพย�กรับุคคล คว�มยั�งยนื และคว�มเส่ำ�ยง เพื�อพ้จ�รัณ�แผนกลยุที่ธ์ัองค์กรั 
และแผนจัดก�รัคว�มเสำ่�ยงและก�รัดำ�เน้นง�นด้�นต่�งๆ ในปี 2564 ให้เก้ดปรัะสำ้ที่ธั้ภ�พและปรัะสำ้ที่ธั้ผลสำูงสำุด

2)  จดัให้ม่ก�รัสัำมมน�นักบร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยง Risk Champion ที่กุไตรัม�สำอย่�งน้อย 4 คร้ัังต่อปี เพื�อยกรัะดบัคว�มรู้ั คว�มสำ�ม�รัถ
ของนักบรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงให้ที่ันต่อสำถ�นก�รัณ์คว�มเสำ่�ยงด้�นกลยุที่ธั์ ด้�นก�รัดำ�เน้นก�รั ด้�นก�รัเง้น ด้�นกฎหม�ย และ
ธัรัรัม�ภ้บ�ล รัวมที่ั้งด้�นคว�มยั�งยืน โดยม่ผู้เข้�รั่วมกว่� 400 คน

3)  ก�รัปรัะเม้น Risk Score เพื�อวดัคว�มสำ�ม�รัถในก�รับร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยงของที่กุหนว่ยง�น รัวมที่ัง้ให้ขอ้เสำนอแนะในก�รัพัฒน�
และปรัับปรัุงรัะบบบรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงของทีุ่กหน่วยง�นในบรั้ษััที่ฯ ทีุ่กไตรัม�สำอย่�งน้อย 4 ครัั้งต่อปี สำำ�หรัับหน่วยง�นที่่�ม่ 
ผลก�รัดำ�เน้นง�นที่่�ด่ต่อเนื�องจะม่ก�รัปรัะก�ศเช้ดชูโดย Enterprise Risk Manager และปรัะธั�นกรัรัมก�รับรั้ห�รั รัวมที่ั้ง
นำ�จุดเรั่ยนรัู้ที่่�ด่ไปเผยแพรั่ให้นักบรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงได้นำ�ไปพัฒน�ต่อยอดต่อไป

4)  จัดให้ม่ก�รัปรัะชุมให้ข้อเสำนอแนะคณะผู้บร้ัห�รัจัดก�รัเหตุว้กฤตองค์กรัทีุ่กวันจันที่รั์ (Monday Performance Review)  
เพื�อปรัะเม้นสำถ�นก�รัณ์และก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงสำำ�คัญ อันเนื�องม�จ�กผลกรัะที่บก�รัรัะบ�ดโรัค COVID-19 และ 
ผลกรัะที่บอื�นๆ ซึ่่�งอ�จที่ำ�ให้กรัะที่บต่อแผนก�รัดำ�เน้นง�นที่�งธัุรัก้จไม่ต่อเนื�อง

5)  รั�ยง�นคว�มเสำ่�ยงสำำ�คัญต่อที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบและคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ ปีละ 2 ครัั้ง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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เอกสารแนบ 5	 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการ	กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย	และรายงานคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรัรัมก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงได้ม่รั�ยง�นผลก�รัดำ�เน้นก�รัด้�นคว�มเสำ่�ยงในปรัะเด็นคว�มเสำ่�ยงที่่�สำำ�คัญที่่�ส่ำงผลกรัะที่บ 
ต่อก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จของบร้ัษััที่ฯ และผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยขององค์กรั ได้แก่ กลุ่มคว�มเสำ่�ยงที่ั�วไปที่่�สำ�ม�รัถเก้ดข้่นได้ในก�รัดำ�เน้นง�น 
(Operation Risk) กลุ่มคว�มเสำ่�ยงด้�นคว�มยั�งยนื (Sustainability Risk) และกลุ่มคว�มเสำ่�ยงใหม่ (Emerging Risk) ตลอดจนภ�พลกัษัณ์
ที่่�อ�จบั�นที่อนต่อคว�มเชื�อมั�นของลูกค้� ผู้ลงทุี่น และผู้ที่่�เก่�ยวข้องต่อที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ (Audit Committee) และ 
คณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ (Board of Director) อย่�งสำมำ��เสำมอ รัวมที่ั้งจัดที่ำ�แผนจัดก�รัและควบคุมคว�มเสำ่�ยงเพื�อห�แนวที่�งปรัับปรุัง
ปรัะสำ้ที่ธั้ผลของก�รัดำ�เน้นก�รัด้�นบรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงอย่�งต่อเนื�อง

ในกรัณ่ที่่�ม่เหตกุ�รัณ์เปล่�ยนแปลงสำำ�คญัเรัง่ด่วน เชน่ คว�มเสำ่�ยงจ�กก�รัแพรัร่ัะบ�ดของโรัคต้ดตอ่เช้ือ COVID-19 คว�มเสำ่�ยงต่อ
ภัยคุกค�มที่�งไซึ่เบอรั์ (Cyber Security) เป็นต้น หน่วยง�นบรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยงและหน่วยง�นก�รักำ�กับดูแลก�รัปฏิ้บัต้ง�น จะจัดให้ม่
ก�รัที่บที่วนคว�มเสำ่�ยงและรั�ยง�นต่อคณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง เพื�อกำ�หนดม�ตรัก�รัควบคุมสำำ�คัญและรั�ยง�นเป็นว�รัะพ้เศษั
ต่อคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบและคณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่เพื�อพ้จ�รัณ�โดยที่ันที่่

 (น�ยก่อศักด้์ ไชยรััศม่ศักด้์)
 ปรัะธั�นคณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง
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เอกสารแนบ 6	 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ได้แตง่ต้ังคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ ปรัะกอบด้วยกรัรัมก�รัอส้ำรัะ 3 ที่�่น เป็นผู้ที่รังคุณวุฒแ้ละม่ปรัะสำบก�รัณ์
หล�ยด้�น ที่ัง้ด้�นกฎหม�ย ด้�นก�รับร้ัห�รัองค์กรั ด้�นบญัช่ก�รัเงน้และภ�ษัอ่�กรั และด้�นเศรัษัฐศ�สำตร์ั ซึ่่�งคว�มรู้ัด้�นดงักล่�วข้�งต้น
สำนับสำนุนให้คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบม่ก�รัปฏ้ิบัต้หน้�ที่่�ได้อย่�งม่ปรัะส้ำที่ธั้ภ�พ โดยม่องค์ปรัะกอบและคุณสำมบัต้ต�มข้อกำ�หนดของ
สำำ�นักง�นคณะกรัรัมก�รักำ�กับหลักที่รััพย์และตล�ดหลักที่รััพย์ (ก.ล.ต.) และตล�ดหลักที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย (ตลที่.) ปรัะกอบด้วย
น�ยผดุง เตชะศรั้นที่รั์ เป็นปรัะธั�นคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ น�ยปรั่ด่ บุญยัง และน�งนำ้�ผ่้ง วงศ์สำม้ที่ธั้์ เป็นกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ โดยม่
น�ยกฤษัด� เอื้อปิยะช�ต้ เป็นเลข�นุก�รัคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ 

คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบได้ปฏ้ิบัต้หน้�ที่่�ต�มที่่�ได้รัับมอบหม�ยจ�กคณะกรัรัมก�รับร้ัษััที่ และต�มกฎบัตรัของคณะกรัรัมก�รั
ตรัวจสำอบซึ่่�งสำอดคล้องต�มแนวปฏิ้บัต้ที่่�ด่ของคณะกรัรัมก�รักำ�กับหลักที่รััพย์และตล�ดหลักที่รััพย์ โดยเน้นก�รัปฏิ้บัต้ต�มหลักก�รั
กำ�กบัดแูลกจ้ก�รัที่่�ด่ ม่รัะบบก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงที่่�ม่ปรัะส้ำที่ธัผ้ล รัวมที่ัง้สำอบที่�นให้ม่รัะบบก�รัควบคุมภ�ยใน และก�รัตรัวจสำอบภ�ยใน
ที่่�เหม�ะสำมและม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ เพื�อให้บร้ัษัทัี่ฯ ม่ก�รัดำ�เน้นง�นที่่�ม่คว�มโปร่ังใสำ สำจุร้ัต และเที่่�ยงธัรัรัม เพื�อสำร้ั�งคว�มยั�งยนืให้กับองค์กรั 
และเป็นปรัะโยชนสู์ำงสุำดตอ่ผู้ถือหุ้นและผู้ม่ส่ำวนไดส่้ำวนเส่ำยที่กุฝ่่�ย โดยไดรั้ับคว�มรัว่มมอืเป็นอย่�งด่จ�กผู้บร้ัห�รั พนกัง�น ผู้ตรัวจสำอบ
ภ�ยในและผู้สำอบบัญช่ภ�ยนอก

ในรัอบปี 2563 คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบได้ม่ก�รัปรัะชุมรัวม 13 คร้ััง กรัรัมก�รัตรัวจสำอบที่ัง้ 3 ท่ี่�น ได้เข้�ร่ัวมปรัะชุมครับที่กุคร้ััง 
โดยได้ม่ก�รัปรัะชุมรั่วมกับผู้ตรัวจสำอบภ�ยในและบ�งว�รัะได้ปรัะชุมรั่วมกับผู้สำอบบัญช่ภ�ยนอก ผู้บร้ัห�รัที่ั้งจ�กฝ่่�ยบัญช่ก�รัเง้น 
และฝ่่�ยปฏ้ิบต้ัก�รั ที่ัง้น้่ คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบได้รั�ยง�นก�รัปฏ้ิบต้ัง�นของคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบเพื�อเสำนอต่อคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่
ทีุ่ก 3 เดือน ซึ่่�งพอสำรัุปสำ�รัะสำำ�คัญของก�รัปฏิ้บัต้ง�นได้ดังน่้

1. สำอบที่�นงบก�รัเง้นรั�ยไตรัม�สำและงบก�รัเง้นรัวมของบร้ัษััที่ฯ และบร้ัษััที่ย่อยปรัะจำ�ปี 2563 เพื�อให้มั�นใจว่�ก�รัจัดที่ำ� 
งบก�รัเงน้ของบร้ัษัทัี่ฯ และบร้ัษัทัี่ย่อย ก�รัเปิดเผยข้อมลูปรัะกอบงบก�รัเงน้ รั�ยก�รัพ้เศษั ก�รัปรัับปรังุบญัช่และปรัะม�ณก�รั
ที่่�สำำ�คัญ ครับถ้วนเพ่ยงพอ เชื�อถือได้ โดยได้รัับคำ�ช่้แจงจ�กผู้สำอบบัญช่ ฝ่่�ยจัดก�รั และผู้ตรัวจสำอบภ�ยในจนเป็นที่่�พอใจ
ว�่ก�รัจัดที่ำ�งบก�รัเงน้ เป็นไปต�มขอ้กำ�หนดของกฎหม�ยและม�ตรัฐ�นก�รัรั�ยง�นที่�งก�รัเงน้ นอกจ�กน้่ คณะกรัรัมก�รั
ตรัวจสำอบได้ปรัะชุมรั่วมกับผู้สำอบบัญช่โดยไม่ม่ฝ่่�ยจัดก�รัเข้�รั่วมปรัะชุม 1 ครัั้ง เพื�อห�รัือเก่�ยวกับคว�มเป็นอ้สำรัะในก�รั
ปฏิ้บัต้หน้�ที่่� และพ้จ�รัณ�ข้อเสำนอแนะต่อรัะบบก�รัควบคุมภ�ยในของผู้สำอบบัญช่ เพื�อให้มั�นใจได้ว่�ข้อสำังเกตสำำ�คัญที่่�พบ
จ�กก�รัตรัวจสำอบได้รัับก�รัพ้จ�รัณ�ดำ�เน้นก�รัแก้ไขจ�กฝ่่�ยบร้ัห�รัอย่�งเหม�ะสำม รัวมถง่ปรัะเด็นที่่�สำำ�คัญจ�กก�รัสำอบที่�น
และตรัวจสำอบงบก�รัเง้นที่่�ม่ก�รัเปล่�ยนแปลงไป ซึ่่�งผู้สำอบบัญช่แจ้งว่�ไม่พบปรัะเด็นปัญห�ที่่�เป็นสำ�รัะสำำ�คัญในด้�นบัญช่
และก�รัเง้น ม่คว�มเป็นอ้สำรัะและได้รัับคว�มรั่วมมือเป็นอย่�งด่ในก�รัปฏิ้บัต้ง�น

 คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบเห็นว่� รั�ยง�นที่�งก�รัเง้นดังกล่�วม่คว�มถูกต้องต�มที่่�ควรัในสำ�รัะสำำ�คัญต�มม�ตรัฐ�น 
ก�รัรั�ยง�นที่�งก�รัเง้น และม่ก�รัเปิดเผยข้อมูลในงบก�รัเง้น หม�ยเหตปุรัะกอบงบก�รัเง้นครับถ้วน เพย่งพอ และที่ันเวล�
ซึ่่�งเป็นปรัะโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบก�รัเง้น

2. สำอบที่�นและที่บที่วนคว�มเพ่ยงพอและคว�มเหม�ะสำมของรัะบบก�รัควบคุมภ�ยในของบร้ัษัทัี่ฯ และบร้ัษัทัี่ย่อย เพื�อใหมั้�นใจ
อย่�งสำมเหตสุำมผลว�่ก�รัดำ�เน้นง�นของบร้ัษัทัี่ฯ ม่รัะบบก�รัควบคุมภ�ยในที่่�ด่เพ่ยงพอ เหม�ะสำม โดยพ้จ�รัณ�จ�กรั�ยง�น
ผลก�รัตรัวจสำอบของผู้ตรัวจสำอบภ�ยในทุี่กเดือน เพื�อปรัะเม้นรัะบบก�รัควบคมุภ�ยใน ก�รับร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยง คว�มเชื�อถือได้
ของรั�ยง�นที่�งก�รัเง้น รัวมที่ั้งก�รัต้ดต�มก�รัดำ�เน้นก�รัแก้ไขต�มรั�ยง�นผลก�รัตรัวจสำอบในปรัะเด็นที่่�เป็นสำ�รัะสำำ�คัญ
ที่่�ผู้ตรัวจสำอบภ�ยในและผู้สำอบบัญช่เสำนอแนะอย่�งต่อเนื�อง ที่ั้งน่้ คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบได้สำอบที่�นและอนุมัต้แผนง�น
ตรัวจสำอบปรัะจำ�ปี ที่่�ไดจ้ดัที่ำ�ข้่นต�มที่ศ้ที่�งกลยทุี่ธัแ์ละคว�มเสำ่�ยงขององคก์รั และได้ใหข้อ้แนะนำ�ที่่�เป็นปรัะโยชนต่์อรัะบบ
ก�รัควบคุมภ�ยใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบเห็นว่� ก�รัควบคุมภ�ยในของบร้ัษัทัี่ฯ ม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พเหม�ะสำมเพ่ยงพอกับสำภ�พก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้ 
รัวมที่ั้งม่รัะบบก�รัตรัวจสำอบภ�ยในของบรั้ษััที่ฯ เป็นไปอย่�งอ้สำรัะ แผนก�รัตรัวจสำอบสำอดคล้องกับกลยุที่ธั์และคว�มเสำ่�ยง
ขององค์กรั

3. สำอบที่�นก�รัที่ำ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกัน หรืัอรั�ยก�รัที่่�อ�จม่คว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์ว่�ม่คว�มสำมเหตุสำมผลและเป็น
ปรัะโยชน์สูำงสำดุต่อก�รัดำ�เน้นง�นของบร้ัษัทัี่ฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำำ�คัญ ตลอดจนดูแลให้ม่ก�รัเปิดเผยข้อมูลและปฏ้ิบต้ัให้ถูกต้อง
ต�มปรัะก�ศของคณะกรัรัมก�รักำ�กบัตล�ดทุี่นและกฎหม�ยอื�นที่่�เก่�ยวข้อง พร้ัอมกนัน้่ คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบได้มอบหม�ย
ใหผู้ต้รัวจสำอบภ�ยในเนน้ก�รัสำอบที่�นก�รัที่ำ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกันของบรัษ้ััที่ฯ และบรัษ้ััที่ยอ่ยกับบุคคลที่่�เก่�ยวโยงกันและ
ให้รั�ยง�นก�รัเข้�ที่ำ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกันในที่่�ปรัะชุมคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบทีุ่กเดือน และรั�ยง�นต่อคณะกรัรัมก�รั
บรั้ษััที่ทีุ่กไตรัม�สำ 

 คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบเห็นว่� ก�รัตกลงเข้�ที่ำ�รั�ยก�รัที่่�เก่�ยวโยงกันหรัือรั�ยก�รัที่่�อ�จม่คว�มขัดแย้งที่�งผลปรัะโยชน์ 
ม่คว�มโปร่ังใสำ เป็นธัรัรัม และเป็นปรัะโยชน์สูำงสำดุต่อก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้ของบร้ัษัทัี่ฯ และผู้ถอืหุ้นด้วยเงื�อนไขที่่�เป็นไปต�มปกต้ธัรุักจ้ 
เสำมือนที่่�ที่ำ�กับบุคคลภ�ยนอก ตลอดจนดูแลให้ม่ก�รัเปิดเผยข้อมูลสำ�รัสำนเที่ศอย่�งครับถ้วน ถูกต้อง และเพ่ยงพอ 
ต�มกฎหม�ยและกฎรัะเบ่ยบของคณะกรัรัมก�รักำ�กับตล�ดทีุ่น

4. คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่และผู้บร้ัห�รัได้ใหค้ว�มสำำ�คญักบัก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยง โดยม่คณะกรัรัมก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงที่ำ�หน�้ที่่�
ปรัะเม้นคว�มเส่ำ�ยงให้ครัอบคลมุที่กุด�้นที่ัง้ปัจจยัภ�ยในและภ�ยนอก โอก�สำที่่�อ�จจะเกด้ผลกรัะที่บและจดัที่ำ�แผนก�รัจัดก�รั
คว�มเสำ่�ยงเพื�อป้องกันหรัือลดผลกรัะที่บที่่�อ�จเก้ดข่้นต่อก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จให้อยู่ในรัะดับที่่�ยอมรัับได้ รัวมถ่งกำ�หนดตัวช่้วัด
คว�มเส่ำ�ยงที่่�สำำ�คัญ (Key Risk Indicator - KRI) ซึ่่�งถอืเป็นรัะบบเตอืนภยัล่วงหน้� เพื�อต้ดต�มก�รัเปล่�ยนแปลงของปัจจยัต่�งๆ 
ต่อสำถ�นก�รัณ์ที่่�ไม่เป็นไปต�มที่่�ค�ดก�รัณ์ไว้ และสำ�ม�รัถตอบสำนองให้ที่ันต่อสำถ�นก�รัณ์และแนวโน้มก�รัเปล่�ยนแปลง 
ไปอย่�งรัวดเรัว็ได้อย่�งม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พ และจ�กสำถ�นก�รัณ์ก�รัรัะบ�ดของโรัค COVID-19 ที่่�เกด้ข้่น บร้ัษัทัี่ฯ ได้ม่ก�รัปรัะเม้น
สำถ�นก�รัณ์และคว�มเสำ่�ยงที่่�อ�จจะเก้ดข้่นเป็นรัะยะๆ ม่ก�รักำ�หนดแนวที่�งก�รัปฏิ้บัต้ง�นให้สำอดคล้องกับม�ตรัก�รั  
Social Distancing เป็นไปต�มม�ตรัก�รัที่่�ที่�งรั�ชก�รักำ�หนดอย่�งเครั่งครััด พรั้อมที่ั้งปรัับกลยุที่ธั์ในก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จต�ม
สำถ�นก�รัณ์ที่่�เปล่�ยนแปลงไปอย่�งรัวดเร็ัว รัวมถง่มองห�โอก�สำในก�รัที่ำ�ธัรุัก้จเพ้�มเต้มจ�กว้กฤตในคร้ัังน้่ เพื�อให้ก�รัดำ�เน้นง�น
เป็นไปอย่�งต่อเนื�องไม่หยุดชะงัก และทีุ่ก 6 เดือน ม่ก�รัสำรัุปรั�ยง�นก�รัปฏิ้บัต้ง�นของคณะกรัรัมก�รับรั้ห�รัคว�มเสำ่�ยง 
ให้คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบและคณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่ที่รั�บ นอกจ�กน้่ ได้มอบหม�ยให้ผู้ตรัวจสำอบภ�ยในต้ดต�มตรัวจสำอบว่�
ม่ก�รัปฏิ้บัต้ต�มม�ตรัก�รัก�รัลดคว�มเสำ่�ยง เพื�อให้มั�นใจว่�คว�มเสำ่�ยงของบรั้ษััที่ฯ อยู่ในรัะดับที่่�ยอมรัับได้

 คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบเห็นว่�บร้ัษััที่ฯ ม่รัะบบก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงที่่�เหม�ะสำมและเพ่ยงพอกับสำภ�พก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จ  
โดยม่ก�รัปรัะเม้นคว�มเส่ำ�ยง ก�รับร้ัห�รัคว�มเส่ำ�ยง และก�รัต้ดต�มคว�มคืบหน้� รัวมที่ัง้ม่ก�รัที่บที่วนคว�มเส่ำ�ยงให้สำอดคล้อง
กับสำถ�นก�รัณ์ที่่�เปล่�ยนแปลงไปอย่�งสำมำ��เสำมอ

5. คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบเห็นว่� ฝ่่�ยจัดก�รัม่แนวนโยบ�ยที่่�แจ้งชัดในก�รัปฏ้ิบัต้ต�มกฎหม�ย โดยม่ก�รัจัดต้ังหน่วยง�น
กำ�กับดูแลก�รัปฏ้ิบัต้ง�น (Compliance Unit) เพื�อให้ม่ก�รัปฏิ้บัต้ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักที่รััพย์และตล�ดหลักที่รััพย์ฯ 
ข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัที่รััพย์ฯ ปรัะมวลรััษัฎ�กรั รัวมที่ัง้กฎหม�ยอื�นที่่�สำำ�คัญและเก่�ยวข้องกบัก�รัดำ�เน้นธุัรักจ้ของบร้ัษัทัี่ฯ 
ตลอดจนแนวปฏ้ิบต้ัก�รัตอ่ต�้นก�รัทุี่จร้ัตคอรัรั์ัปชนั โดยกำ�หนดมอบหม�ยให้ม่ผู้รัับผ้ดชอบดแูลโดยตรัง จ�กก�รัสำอบที่�น
ไม่พบเหตกุ�รัณ์ใดที่่�ม่เจตน�ที่่�จะละเวน้ไม่ปฏิบ้ต้ัต�ม หรัอืม่ก�รัดำ�เน้นก�รัใดๆ ที่่�ขัดแย้งกบัขอ้กำ�หนดของกฎหม�ย รัะเบย่บ
และข้อกำ�หนดที่่�เก่�ยวข้องกับก�รัดำ�เน้นธัุรัก้จของบรั้ษััที่ฯ อย่�งม่นัยสำำ�คัญ 

6. คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบได้ม่ก�รัปรัะเม้นผลก�รัปฏิ้บัต้ง�นของตนเองเป็นปรัะทีุ่กจำ�ปีต�มหลักก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัที่่�ด่ 
ของตล�ดหลกัที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย จ�กผลก�รัปรัะเม้นดงักล่�ว คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบได้ปฏิบ้ต้ัหน้�ที่่�อย่�งม่ปรัะส้ำที่ธัผ้ล
และเป็นไปต�มขอบเขตหน้�ที่่�และคว�มรัับผ้ดชอบต�มหลักก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัที่่�ด่
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7. คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่และผู้บร้ัห�รั ม่คว�มมุ่งมั�นจร้ังจงัในก�รับร้ัห�รัง�นโดยย่ดหลกัของก�รักำ�กบัดแูลกจ้ก�รัที่่�ด่ ก�รัปฏิบ้ต้ั
ต�มกฎหม�ย กฎรัะเบย่บขอ้บงัคบัและจรัรัย�บรัรัณของบร้ัษัทัี่ฯ เพื�อเป็นก�รัสำร้ั�งคว�มเชื�อมั�นให้กบัผู้ถอืหุ้นและผู้ม่ส่ำวนได้
สำ่วนเส่ำย โดยได้แต่งต้ังคณะกรัรัมก�รักำ�กับดูแลคว�มยั�งยืนและบรัรัษััที่ภ้บ�ลเพื�อขับเคลื�อนกรัะบวนก�รัคว�มยั�งยืนและ 
ธัรัรัม�ภ้บ�ลให้ดำ�เน้นไปอย่�งม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พและปรัะส้ำที่ธัผ้ลย้�งข้่น ที่ัง้น้่ บร้ัษัทัี่ฯ ได้ดำ�เน้นก�รัธุัรัก้จด้วยคว�มโปร่ังใสำ ย่ดหลัก
ก�รักำ�กับดูแลก้จก�รัที่่�ด่ ตลอดจนสำ่งเสำรั้มก�รัป้องกันก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จรั้ตคอรั์รััปชัน โดยม่ช่องที่�งก�รัรัับเรัื�องรั้องเรั่ยน
และก�รัแจง้เบ�ะแสำก�รัที่จุร้ัต หรัอืก�รัปฏิบ้ต้ัง�นที่่�ขัดตอ่จรัรัย�บรัรัณที่�งธัรุักจ้ (Whistleblowing) โดยพ้จ�รัณ�กลั�นกรัอง
ข้อรั้องเร่ัยนที่่�เป็นธัรัรัมต่อทีุ่กฝ่่�ย ตลอดจนได้ม่ม�ตรัก�รัคุ้มครัองโดยไม่เปิดเผยผู้แจ้งข้อมูลและถือเป็นคว�มลับ และ
สำนบัสำนนุก�รัต่อต้�นก�รัที่จุร้ัตคอร์ัรััปชนัโดยได้เข้�ร่ัวมโครังก�รัแนวร่ัวมปฏิบ้ต้ัของภ�คเอกชนไที่ยในก�รัต่อต้�นก�รัที่จุร้ัต 
(Collective Action Coalition Against Corruption หรัอื CAC) และที่�งบร้ัษัทัี่ฯ ได้รัับก�รัต่ออ�ยกุ�รัรัับรัองก�รัเป็นสำม�ช้กฯ 
ครัั้งที่่� 1 เมื�อวันที่่� 30 ม้ถุน�ยน 2563 อ่กที่ั้งบรั้ษััที่ฯ ยังได้ชักชวนคู่ค้�ให้เข้�รั่วมในก�รัป้องกันและก�รัต่อต้�นก�รัทีุ่จรั้ต
คอร์ัรััปชัน ในโครังก�รัแนวร่ัวมปฏ้ิบัต้ของภ�คเอกชนไที่ยในก�รัต่อต้�นก�รัที่จุร้ัตสำำ�หรัับว้สำ�หกจ้ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 
(Small and Medium Enterprises หรัอื SMEs) ซึ่่�งเป็นอก่หน่�งโครังก�รัที่่�จะช่วยยกรัะดับก�รักำ�กับดแูลก้จก�รัที่่�ด่ของบร้ัษัทัี่ฯ  
ให้ด่ย้�งข่้น 

8. คณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบไดพ้้จ�รัณ�คัดเลือกผู้สำอบบญัช่และใหค้ว�มเห็นตอ่คณะกรัรัมก�รับร้ัษัทัี่เพื�อขออนมุต้ัตอ่ที่่�ปรัะชมุ
ผู้ถือหุ้นและที่่�ปรัะชุมผู้ถือหุ้นได้ม่มต้อนุมัต้แต่งต้ังให้ น�ยเจร้ัญ ผู้สำัมฤที่ธั้์เล้ศ น�ยว่รัะชัย รััตนจรััสำกุล น�งมัญชุภ�  
สำ้งห์สำุขสำวัสำด้์ และน�งสำ�วน�รั่วรัรัณ ชัยบันที่ัด แห่งบรั้ษััที่ เคพ่เอ็มจ่ ภูม้ไชย สำอบบัญช่ จำ�กัด ให้เป็นผู้สำอบบัญช่สำำ�หรัับ 
ปี 2564 ค่�สำอบบัญช่เป็นเง้นรัวม 5,970,000 บ�ที่

โดยภ�พรัวมคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบม่คว�มเห็นโดยสำรัุปว่� คณะกรัรัมก�รับรั้ษััที่ คณะกรัรัมก�รับรั้ห�รั ตลอดจนฝ่่�ยจัดก�รั
ของบร้ัษัทัี่ฯ ม่คว�มมุ่งมั�นในก�รัปฏ้ิบต้ัหน�้ที่่�เพื�อใหบ้รัรัลุเป�้หม�ยที่่�ต้ังไว้อย�่งม่คณุภ�พเย่�ยงมืออ�ช่พ โดยให้คว�มสำำ�คัญอย�่งย้�งต่อ
ก�รัดำ�เน้นง�นที่่�ม่ปรัะส้ำที่ธัภ้�พและปรัะส้ำที่ธัผ้ล โปร่ังใสำและตรัวจสำอบได ้ม่รัะบบก�รับร้ัห�รัคว�มเสำ่�ยงที่่�เหม�ะสำม ม่นโยบ�ยก�รักำ�กบั
ดูแลก้จก�รัที่่�ด่ ตลอดจนม่รัะบบก�รัควบคุมภ�ยในที่่�เหม�ะสำมและรััดกุมเพ่ยงพอ

 ในน�มคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ

 (น�ยผดุง เตชะศรั้นที่รั์)
 ปรัะธั�นคณะกรัรัมก�รัตรัวจสำอบ
 วันที่่� 20 มกรั�คม 2564
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