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ข้้อมููลทางการเงินโดยสรุป
สำาหรับงวดปีสิ�นสุดวันที�	31	ธุันวาคม

บริษััท ซีีพีี ออลล์ จำากัดู (มูหาชน) และบริษััทย่อย

ข้อมูลจากงบการเงินรวม (ล้านบาท) 2562 2563 2564

ยอดขายสุทธิและรายได้ค่าบริการ 550,901 525,884 565,207

รายได้รวม 571,110 546,590 587,597

กำาไรสุทธิ 22,343 16,102 12,985

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 40,477 39,148 46,319

สินทรัพย์รวม 375,617 523,354 931,893

หนี้สินรวม 267,250 411,759 639,085

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 108,368 111,595 292,807

ข้อมูลผู้ถือหุ้น (บาท) 2562 2563 2564

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 12.06 12.42 32.60

กำาไรสุทธิต่อหุ้น 2.38 1.68 1.33

ปันผลต่อหุ้น 1.25 0.90 0.60

อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ) 2562 2563 2564

อัตรากำาไรขั้นต้น 22.7 21.9 21.3

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน 5.9 5.1 3.2

อัตรากำาไรสุทธิ 3.9 2.9 2.2

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.06 2.26 1.25

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นตามนิยาม 
ข้อกำาหนดสิทธิ (เท่า)*

0.94 1.62 0.90

อัตราหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 2.56 4.16 6.40

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 6.0 3.6 1.8

*	 บริิษััทฯ	มีีข้้อกำำ�หนดสิิทธิิต�มีภ�ริะหน้�ที�ข้องผู้้้ออกำห้้นกำ้้	ซึ่่�งต้องดำ�ริงไว้้ซึ่่�งอัตริ�สิ่ว้นหนี�สิินสิ้ทธิิต่อสิ่ว้นข้องผู้้้ถืือห้้น	 

(Net	Debt	to	Equity	Ratio)	โดยคำำ�นว้ณต�มีข้้อมี้ลในงบกำ�ริเงินริว้มีปริะจำำ�งว้ดบัญชีีสิิ�นสิ้ด	ณ	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	 

ข้องแต่ละงว้ดบัญชีีที�ผู้้้สิอบบัญชีีได้ตริว้จำสิอบแล้ว้

**	เงินปันผู้ลจำ่�ยสิำ�หริับปี	2564	จำะได้เสินอต่อที�ปริะชี้มีสิ�มีัญผู้้้ถืือห้้น	เพื่ื�ออน้มีัติในว้ันที�	22	เมีษั�ยน	2565
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รายได้และผลการดำาเนินงาน
งานจำำาแนกต่ามส่วนงานธุุรกิจำ

สัดส่วนรายได้* สัดส่วนกำาไรก่อนค่่าใช้้จ่ายภาษีีเงินได้*

ร้อยละ 58
ธุรกิจร้านสะดวกซืื้�อและอื�นๆ

ร้อยละ 42
ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

ร้อยละ 58
ธุรกิจร้านสะดวกซืื้�อและอื�นๆ

ร้อยละ 42
ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

รายได้รวม กำาไรสุทธิิ

ป ี2564

587,597 ล้านบาท

2562 2563 2564 2562 2563 2564

ป ี2564

12,985 ล้านบาท

*	ริ�ยได้และกำำ�ไริกำ่อนคำ่�ใชี้จำ่�ยภ�ษัีเงินได้	กำ่อนหักำริ�ยกำ�ริริะหว้่�งกำัน
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All Convenience
สะดวกครบ จบที่่�เด่ยว

ซี่พีี ออลล์ ยกระดับประสบการณ์์ความสะดวกในการจับจ่าย 
ด้วยแพีลตฟอร์ม “ALL Online โดย 7-Eleven” 

ห้้างใกล้บ้านที่่�ตอบโจที่ย์ลูกค้ายุคให้ม่แบบสะดวกครบ จบที่่�เด่ยว 
สำาห้รับสินค้าและบริการที่่�คัดสรรมาให้้เลือกอย่างห้ลากห้ลาย 

จับจ่ายได้ทีุ่กที่่�ทีุ่กเวลา ตอกยำ�าให้้ 7-Eleven 
เป็น All Convenience ที่่�รู้ ใจใกล้ทีุ่กชุุมชุน

ประส่บการณ์์ความส่ะดวก

แบบ All Convenience

ALL Online ห้้างใกล้้บ้้าน

ซื้้�อสิินค้้า จ่่ายค้่าบ้ริิการิ

แบ้บ้สิะดวกค้ริบ้ จ่บ้ที่่�เด่ยว

สิินค้้ามี่ให้้จ่ับ้จ่่ายห้ล้ายห้มีวดห้มี่่ เช่่น 

ของใช่้ในค้ริัวเริือน เค้ริื�องใช่้ ไฟฟ้า

แล้ะไอที่่ ไล้ฟ์สิไตล้์แล้ะแฟช่ั�น 

เพื่่�อสิมีาช่ิกทีุ่กค้นในค้ริอบ้ค้ริัว





ปรับธุุรกิจตอบโจที่ย์วิถี่
Digital Life

ซี่พีี ออลล์ กล้าคิดต่าง สร้างสรรค์พีัฒนาธุุรกิจให้้ที่ันสมัย 
ก้าวที่ันโลกยุคดิจิที่ัลที่่�เปล่�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

ชุ่วิตวิถี่ให้ม่ได้รับการเติมเต็มผ่่านนวัตกรรม 7-Eleven Delivery, 
e-Wallet, Vending Machine เพี่�อการกิน อยู่ สุขภาพีด่ ที่่�สะดวก 

ง่ายดาย และปลอดภัยในทีุ่กชุ่องที่าง สอดคล้องกับเจตนารมณ์์  
ในการส่งมอบความสุขและโอกาสด่ๆ ให้้กับสังคมไที่ย

ประสบการณ์์การจัับจั่ายแบบ 

New Normal

Vending Machine 

สิ่งมีอบ้อาห้าริแล้ะเค้ริื�องด้�มี

ด้วยเค้ริื�องอัตโนมีัติ 





ขับเคลื�อนความยั�งยืนสู่ 
Zero Waste-Neutral Carbon 

การเปล่�ยนแปลงของสภาพีภูมิอากาศและอุณ์ห้ภูมิโลกที่่�สูงข้�น
ยิ�งที่ำาให้้ ซี่พีี ออลล์ ขับเคลื�อนกลยุที่ธุ ์7 Go Green

อย่างต่อเนื�องและเข้มข้น
ตลอดจนขยายผ่ลความยั�งยืนให้้เกิดข้�นในห้่วงโซี่อุปที่าน

เพี่�อร่วมกันผ่ลักดันเป้าห้มายลดขยะ ลดของเส่ย
ลดการปล่อยก๊าซีคาร์บอนไดออกไซีด ์

มุ่งสู่ความเป็นกลางที่างคาร์บอน (Carbon Neutral) ในปี 2573

ประส่บการณ์์รักษ์์โลกใกล้ๆ คุณ์

เสิ้�อพื่นักงานผล้ิตจ่ากขวดพื่ล้าสิติกริีไซื้เค้ิล้  

ขวดพื่ล้าสิติกริีไซื้เค้ิล้ ขนาด 600 CC 

จ่ำานวน 4 ขวด ต่อเสิ้�อพื่นักงาน 1 ตัว  





สารจากประธานกรรมูการ 
และประธานกรรมูการบริหาร

		 ดว้้ยสิถื�นกำ�ริณ์ที�เปลี�ยนแปลงอย่�งริว้ดเริว็้	และคำว้�มีผัู้นผู้ว้น
จำ�กำหล�ยปัจำจำัยที�มีีมี�อย่�งต่อเนื�องในปี	2564	โดยเฉพื่�ะอย่�งยิ�ง 
กำ�ริแพื่ร่ิริะบ�ดข้องเชืี�อไว้ริัสิ	 COVID-19	 ที�เกำิดข่้�นมี�กำว่้�สิองปี	 
สิง่ผู้ลกำริะทบในว้งกำว้้�ง	อ�ท	ิภ�ว้ะเศริษัฐกำจิำและกำำ�ลงัซึ่ื�อที�ชีะลอตวั้	 
กำ�ริหย้ดชีะงักำข้องกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำจำ�กำมี�ตริกำ�ริล็อกำด�ว้น์	 และ
ว้ิถืีชีีว้ิตข้องผู้้้คำนเปลี�ยนแปลงไปอย่�งที�ไม่ีเคำยเกิำดข่้�นมี�กำ่อน	 ส่้ิว้ิถืี
ชีีวิ้ตใหมี	่(New	Normal)	ซึ่่�งนับว้�่มีีคำว้�มีท้�ท�ยมี�กำที�ส้ิดช่ีว้งหน่�ง
ข้องคำ้�ปลีกำไทย

บริิษััทฯ	 ได้ท้่มีเทอย่�งเต็มีที�ในกำ�ริก้ำ�ว้ข้้�มีอ้ปสิริริคำเพืื่�อ
ริักำษั�กำ�ริเติบโตข้องธิ้ริกิำจำให้เกำิดข่้�นอย่�งต่อเนื�อง	 คำว้บคำ้่ไปกัำบ
กำ�ริให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับกำ�ริด้แลผู้้้มีีส่ิว้นริ่ว้มีในธิ้ริกิำจำตลอดห่ว้งโซึ่่
อ้ปท�นอย่�งม่้ีงมัี�น	 อ�ทิ	 กำ�ริด้แลส้ิข้อน�มัียข้องพื่นักำง�นและ
คำว้�มีปลอดภัยข้องล้กำคำ�้ที�เข้้�มี�ใช้ีบริิกำ�ริในริ�้นข้องบริิษัทัฯ	ด้ว้ย
มี�ตริกำ�ริที�เข้้มีข้้น	กำ�ริชีว่้ยเหลอืช้ีมีชีนและปริะเทศชี�ตเิพื่ื�อปอ้งกำนั 
กำ�ริแพื่ริ่ริะบ�ด	 และกำ�ริให้คำว้�มีชี่ว้ยเหลือ	 “กำล่้มีเปริ�ะบ�ง”	 
อันได้แกำ่	เด็กำ	ผู้้้ส้ิงอ�ย้	ผู้้้พื่ิกำ�ริ	ผู้่�นโคำริงกำ�ริ	“คำนไทยไมี่ทิ�งกำัน”	
ทั�งนี�บริิษััทฯ	ข้อชีมีเชียพื่นักำง�นท้กำคำนในนำ��ใจำ	คำว้�มีท้่มีเท	อดทน	
ในกำ�ริปฏิิบัติหน้�ที�อย่�งเต็มีคำว้�มีสิ�มี�ริถืและคำว้�มีริ่ว้มีมืีอ
ริ่ว้มีใจำในโคำริงกำ�ริ	 “คำนไทยไม่ีทิ�งกำัน”	 เพืื่�อสิริ้�งเสิริิมีส้ิข้ภ�พื่ที�ด ี
ข้องพื่ี�น้องคำนไทยท้กำคำน

ปี	2564	นับเป็นอกีำหน่�งกำ�้ว้สิำ�คำญัข้องบริิษัทัฯ	และอต้สิ�หกำริริมี
คำ้�ปลีกำคำ้�สิ่งในริะดับภ้มีิภ�คำเอเชีีย	 จำ�กำกำ�ริปริับโคำริงสิริ้�งธิ้ริกำิจำ 

คำ้�ปลีกำคำ้�ส่ิงภ�ยใต้กำล่้มีธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	 ให้มีีคำว้�มีเหมี�ะสิมี 
มี�กำข้่�น	ด้ว้ยคำว้�มีสิำ�เริ็จำในกำ�ริคำว้บริว้มีข้องบริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	
จำำ�กัำด	 (มีห�ชีน)	 อันเป็นบริิษััทย่อยข้องบริิษััทฯ	 กำับบริิษััท	 ซีึ่.พื่ี.	
ริีเทล	ดีเว้ลลอปเมี้นท์	จำำ�กำัด	(กำล้่มีโลตัสิสิ์)	ธิ้ริกำริริมีนี�เป็นกำ�ริริว้มี 
ผู้้้นำ�ธิ้ริกำิจำ	 B2B	 (Business	 to	 Business)	 กำับผู้้้นำ�ธิ้ริกำิจำ	 B2C	 
(Business	to	Consumer)	ส่ิงเสิริิมีกำลย้ทธิ	์O2O	(Offline	to	Online)	
เพืื่�อเพิื่�มีคำว้�มีแข็้งแกำร่ิงและขี้ดคำว้�มีสิ�มี�ริถืในกำ�ริแข้่งข้ันริะดับ
ภ้มีิภ�คำและริะดับโลกำข้องบริิษััทฯ	 อันนำ�มี�ซึ่่�งผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�น 
ที�ดใีนอน�คำต	อีกำทั�งยังช่ีว้ยยกำริะดับอต้สิ�หกำริริมีค้ำ�ปลกีำคำ�้ส่ิงให้มีี
คำว้�มีทันสิมีัยมี�กำยิ�งข้่�น

อกีำหน่�งกำ�้ว้สิำ�คัำญที�น�่ยนิด	ีคืำอ	กำ�ริเปิดใหบ้ริิกำ�ริริ�้นสิะดว้กำซึ่ื�อ	 
“7-Eleven”	 สิ�ข้�แริกำที�กำร้ิงพื่นมีเปญ	ปริะเทศกัำมีพ้ื่ชี�	 ในเดือน
สิิงห�คำมี	2564	ซึ่่�งแมีว้้�่สิถื�นกำ�ริณก์ำ�ริแพื่ร่ิริะบ�ดข้อง	COVID-19	
ในปริะเทศกำมัีพ้ื่ชี�ไมีต่�่งจำ�กำปริะเทศไทย	แตด่ว้้ยชืี�อเสิยีงคำว้�มีเป็น
ผู้้น้ำ�ข้องบริิษัทัฯ	ในปริะเทศไทย	ปริะกำอบกำบัสิินค้ำ�ไทยมีีคำณ้ภ�พื่ดี	
ทำ�ให้ได้ริับกำ�ริตอบริับที�ดี	มีีล้กำคำ้�หมี้นเว้ียนกำันมี�ใชี้บริิกำ�ริอย่�ง
ตอ่เนื�อง		สิร้ิ�งคำว้�มีเชืี�อมัี�นใหก้ำบับริิษัทัฯ	ในกำ�ริเดนิหน�้ข้ย�ยสิ�ข้�
ต่อไปในกำัมีพื่้ชี�	และ	สิปป.	ล�ว้	ต�มีลำ�ดับ

จำ�กำว้ิกำฤตกำ�ริณ์	COVID-19	ที�สิ่งผู้ลกำริะทบต่อกำ�ริดำ�เนินง�น
ข้องบริิษััทฯ	 เชี่นเดียว้กัำนกำับบริิษััทอื�นๆ	 ในอ้ตสิ�หกำริริมีเดียว้กัำน	
แต่ด้ว้ยกำ�ริทำ�ง�นเชิีงร้ิกำ	 โดยมีีคำว้�มีต้องกำ�ริข้องล้กำคำ้�เป็นที�ตั�ง	
มีีคำว้�มียืดหย่้นและคำว้�มีร่ิว้มีมืีอจำ�กำเคำริือข้่�ยพัื่นธิมีิตริในหล�กำ

นายสุภกิต เจียรวนนท์
ประธุานกรรมการ

บริษััท	ซีีพี	ออลล์	จำำากัด	(มหาชน)

บริิษััทฯ ได้้ท่�มเทอย่�างเต็็มท่�ในการิก้าวข้้ามอ่ปสริริคเพ่ื่�อรัิกษัา 
การิเติ็บโต็ข้องธุ่ริกิจให้้เกิด้ข้้�นอย่�างต็�อเน่�อง ควบค่�ไปกับ 
การิให้้ความสำาคัญกับการิด่้แลผู้่้ม่ส�วนริ�วมในธุ่ริกิจต็ลอด้ห้�วงโซ่�
อ่ปทานอย่�างม่�งมั�น
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หล�ยธิ้ริกิำจำ	 ริว้มีถื่งกำ�ริข้ย�ยคำว้�มีร่ิว้มีมืีอไปยังภ�คำริัฐและคำ้่ค้ำ� 
ในด�้นคำว้�มีคำดิและกำ�ริห�โอกำ�สิใหมี่ๆ 	พื่ริอ้มีปริะสิ�นคำว้�มีร่ิว้มีมืีอ 
ผู้น่กำกำำ�ลังผู้่�นริะบบนิเว้ศค้ำ�ปลีกำ	 นำ�องคำ์คำว้�มีร้้ิมี�ต่อยอดท�ง
ธิร้ิกิำจำ	พื่ร้ิอมีที�จำะปริบัเปลี�ยนกำลย้ทธ์ิให้สิอดริบักำบับริิบทสิถื�นกำ�ริณ์
ที�ผู้ันผู้ว้น	 โดยเฉพื่�ะธิ้ริกิำจำร้ิ�นสิะดว้กำซึ่ื�อ	 “7-Eleven”	 บริิษััทฯ	
ไมี่หย้ดนิ�งในกำ�ริพื่ัฒน�	 ต่อยอด	 เพืื่�อนำ�เสินอคำว้�มีสิะดว้กำให้กำับ
ล้กำค้ำ�กำว่้�	 14	 ล้�นคำน	 ส่ิงมีอบคำว้�มีเป็น	 “All	 Convenience”	 ที� 
ผู้สิ�นจำด้แข็้งข้องช่ีองท�งเคำริอืข่้�ยริ�้นสิ�ข้�	(Offline)	และช่ีองท�ง 
กำ�ริสัิ�งชืี�อออนไลน์	 (Online)	 ภ�ยใต้สิโลแกำน	 “สิะดว้กำคำริบ	 
จำบที�เดียว้”	ทั�งสิะดว้กำซึ่ื�อ	สิะดว้กำจำ่�ย	และสิะดว้กำริับ	ผู้่�นบริิกำ�ริ	
7Delivery	และบริิกำ�ริ	All	Online	เพืื่�อริองริบัว้ถิืชีีีว้ติย้คำดจิำทิลัอย�่ง
คำริบว้งจำริในปี	 2564	ที�ล้กำค้ำ�ให้กำ�ริตอบรัิบอย่�งดีเยี�ยมี	 เป็นกำ�ริ
สิร้ิ�งปริะสิบกำ�ริณ์ใหมี่ให้กำับล้กำค้ำ�	 และสิร้ิ�งคำว้�มีแตกำต่�งจำ�กำ
คำ้่แข้่ง	 ถืือเป็นหน่�งในกำลย้ทธิ์ที�สิอดริับกัำบสิถื�นกำ�ริณ์ที�เกำิดข่้�นได้
เป็นอย่�งดี	 ทำ�ให้บริิษััทฯ	 สิ�มี�ริถืรัิบมืีอและขั้บเคำลื�อนธิ้ริกิำจำไป 
ข้้�งหน�้ไดอ้ย่�งมัี�นคำง	ส่ิงผู้ลใหบ้ริิษัทัฯ	สิ�มี�ริถืรัิกำษั�ผู้ลตอบแทน
ที�ดไีด	้โดยในปี	2564	บริิษัทัฯ	มีีริ�ยได้ริว้มี	587,597	ล�้นบ�ท	และ
มีีกำำ�ไริส้ิทธิอิย่้ที�จำำ�นว้น	12,985	ล้�นบ�ท	ทั�งนี�	บริิษัทัฯ	มีีกำ�ริบริิห�ริ
จำดักำ�ริกำริะแสิเงนิสิดและโคำริงสิร้ิ�งเงนิทน้ใหมี้ีสิภ�พื่คำล่องเพื่ยีงพื่อ 
ต่อกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำ	 ริว้มีถื่งกำ�ริรัิกำษั�เสิถีืยริภ�พื่ท�งกำ�ริเงิน 
ให้มีั�นคำงอย่�งต่อเนื�องอีกำด้ว้ย

กำว้่�	34	ปี	ที�บริิษััทฯ	มี้่งข้ับเคำลื�อนธิ้ริกำิจำให้สิ�มี�ริถืดำ�เนินง�น 
ไดอ้ย่�งต่อเนื�อง	ภ�ยใตว้้สิิยัทศัน์แห่งคำว้�มียั�งยืน	คืำอ	“เป็นองค์ำกำริที� 
อำ�นว้ยคำว้�มีสิะดว้กำให้ชี้มีชีน	สิังคำมี	มีีคำว้�มีกำินดี	อย้่ดี	มีีคำว้�มีสิ้ข้”	
เพืื่�อคำว้�มียั�งยืนที�คำริอบคำล้มีทั�งเศริษัฐกำิจำ	 สัิงคำมี	 สิิ�งแว้ดล้อมี	 และ 
ธิริริมี�ภิบ�ล	โดยคำำ�น่งถืง่ผู้้้มีีสิว่้นร่ิว้มีในธิร้ิกิำจำข้องบริิษัทัฯ	ทก้ำกำล่้มี
อย่�งทั�ว้ถื่ง	 ซึ่่�งเป็นที�ปริะจำักำษั์ในริะดับสิ�กำล	 โดยบริิษััทฯ	 ได้รัิบ 
คำัดเลือกำให้เป็นสิมี�ชิีกำดัชีนีคำว้�มียั�งยืนด�ว้โจำนสิ์	 (Dow	 Jones	
Sustainability	 Indices)	หริือ	DJSI	กำล้่มี	World	 Index	ต่อเนื�อง
เป็นปีที�	 4	 ข้องกำล้่มีอ้ตสิ�หกำริริมี	Food	&	Staples	Retailing	 ใน
ตำ�แหน่งผู้้้นำ�อ้ตสิ�หกำริริมีสิำ�หริับปีนี�ด้ว้ย	 นับเป็นอีกำหน่�งปัจำจัำยที�
สิริ้�งคำว้�มีเชีื�อมีั�นให้กำับนักำลงท้น	ริว้มีถื่งคำ้่คำ้�	ล้กำคำ้�	และพื่ันธิมีิตริ

ในน�มีข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	 
ผู้้้บริิห�ริ	และพื่นักำง�นท้กำคำน	บริิษััทฯ	ข้อข้อบคำ้ณท้กำท่�นที�ให้กำ�ริ
สินับสิน้น	 ร่ิว้มีแริงร่ิว้มีใจำกำันเป็นหน่�งเดียว้	 ทำ�ให้สิ�มี�ริถืบริิห�ริ
จำัดกำ�ริคำว้�มีเสีิ�ยงและริับมืีอกัำบวิ้กำฤตที�เข้้�มี�ได้อย่�งดีเยี�ยมี	 และ 
กำ้�ว้ข้้�มีท้กำคำว้�มีท้�ท�ย	 พื่ร้ิอมีที�จำะฟ้ื้นคืำนส่้ิคำว้�มีแข็้งแกำริ่ง	 
เติบโตอย่�งยั�งยืนไปด้ว้ยกัำน	 เพืื่�อสิร้ิ�งปริะโยชีน์ให้กัำบสัิงคำมีและ 
ปริะเทศชี�ติเป็นสิำ�คำัญ	 ก้ำ�ว้ไปส่้ิองค์ำกำริแห่งคำว้�มียั�งยืน	 ภ�ยใต้
ปณิธิ�น	“ริ่ว้มีสิริ้�งสิริริคำ์และแบ่งปันโอกำ�สิให้ท้กำคำน”	

ในนามข้องคณะกริริมการิบริิษััทและคณะกริริมการิบริิห้าริ  
ผู้่้บริิห้าริ และพื่นักงานท่กคน บริิษััทฯ ข้อข้อบค่ณท่กท�าน 
ท่�ให้้การิสนับสน่น ริ�วมแริงริ�วมใจกันเปน็ห้น้�งเด่้ย่ว ทำาให้้สามาริถ
บริิห้าริจัด้การิความเส่�ย่งและรัิบม่อกับวิกฤต็ท่�เข้้ามาได้้อย่�างด่้เย่่�ย่ม  
และก้าวข้้ามท่กความท้าทาย่ พื่ร้ิอมท่�จะฟื้้� นค่นส่�ความแข็้งแกริ�ง 
เติ็บโต็อย่�างยั่�งย่่นไปด้้วย่กัน 

นายก่อศัักดูิ� ไชยรัศัมูีศัักดูิ�
ประธุานกรรมการบริหาร

บริษััท	ซีีพี	ออลล์	จำำากัด	(มหาชน)
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คณะกรรมูการบริษัท

ศ. (พิิเศษ) ประสพิสุข้ บุญเดช 
•	ประธานกรรมการกำากับดููแล 
ความยั่ั�งยั่ืนและบรรษััทภิิบาล

•	กรรมการอิิสระ

นายปรีดี บุญยัง 
•	 กรรมการตรวจสอิบ
•	กรรมการอิิสระ

พิล.ต.อ. พิัชรวาท วงษ์สุวรรณ
•	ประธานกรรมการกำาหนดูค่าตอิบแทน 
และสรรหากรรมการ	

•	กรรมการกำากับดููแลความยั่ั�งยั่ืน 
และบรรษััทภิิบาล	

•	กรรมการอิิสระ

นางนำ�าผ้�ง วงศ์สมูิทธิ�
•	 กรรมการตรวจสอิบ
•	กรรมการอิิสระ

นายสุภกิต เจียรวนนท์ 
•	ประธานกรรมการ

นายก่อศักดิ� ไชยรัศมูีศักดิ�
•	 รอิงประธานกรรมการ

นายผดุง เตชะศรินทร์ 
•	ประธานกรรมการตรวจสอิบ
•	กรรมการกำากับดููแลความยั่ั�งยั่ืน	 
และบรรษััทภิิบาล	

•	กรรมการกำาหนดูค่าตอิบแทน	 
และสรรหากรรมการ	

•	กรรมการอิิสระ

ศ. (พิิเศษ) ดร. กิตติพิงษ์ กิตยารักษ์
•	 กรรมการอิิสระ
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นายศุภชัย เจียรวนนท์ 
•	 รอิงประธานกรรมการ
•	กรรมการกำาหนดูค่าตอิบแทน 
และสรรหากรรมการ

นายณรงค์ เจียรวนนท์ 
•	 กรรมการ

นายอดิเรก ศรีประทักษ์
•	 กรรมการ

นายประเสริฐ จารุพินิช 
•	 กรรมการ

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 
•	 กรรมการ

นายธานินทร์ บูรณมูานิต
•	 กรรมการ

นายอำารุง สรรพิสิทธิ�วงศ์ 
•	 กรรมการ	
•	กรรมการกำากับดููแลความยั่ั�งยั่ืน 
และบรรษััทภิิบาล

นายพิิทยา เจียรวิสิฐกุล 
•	 กรรมการ
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คณะกรรมูการบริหาร

นายก่อศักดิ� ไชยรัศมูีศักดิ� 
•	ประธานกรรมการบริหาร

นายอำารุง สรรพิสิทธิ�วงศ์
•	 กรรมการบริหาร

นายพิิทยา เจียรวิสิฐกุล
•	 รอิงประธานกรรมการบริหาร

นายธานินทร์ บูรณมูานิต
•	 กรรมการบริหาร

นายทวีศักดิ� แก้วรัตนปัทมูา
•	 กรรมการบริหาร

นายวิเชียร จ้งวิโรจน์
•	 กรรมการบริหาร

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล
•	 กรรมการบริหาร

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
•	 รอิงประธานกรรมการบริหาร

นายวิเศษ วิศิษฏ์์วิญญูู
•	 กรรมการบริหาร
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คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธานินทร์ บูรณมูานิต
•	ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร

นายทวีศักดิ� แก้วรัตนปัทมูา
•	 รอิงกรรมการผูู้้จัดูการอิาวุโส 
บัญชี่และการเงิน

นายเกรียงชัย บุญโพิธิ�อภิชาติ
•	 รอิงกรรมการผูู้้จัดูการอิาวุโส 
บัญชี่และการเงิน	 
และผูู้้บริหารสูงสุดูดู้านบัญชี่

นายอำาพิา ยงพิิศาลภพิ
•	 รอิงกรรมการผูู้้จัดูการอิาวุโส 
กระจายั่สินค้า

นางนิภาภรณ์ อัครผลพิานิช
•	 รอิงกรรมการผูู้้จัดูการอิาวุโส 
การตลาดู

นายยุทธศักดิ� ภูมูิสุรกุล
•	 กรรมการผูู้้จัดูการ	(ร่วม)

นายวิเชียร จ้งวิโรจน์
•	 รอิงกรรมการผูู้้จัดูการอิาวุโส 

Corporate Asset and Facilities

นายวิชัย จันทร์จริยากุล
•	 กรรมการผูู้้จัดูการ	(ร่วม)

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล
•	 รอิงกรรมการผูู้้จัดูการอิาวุโส 
ทรัพยั่ากรบุคคล

นายทัพิพิ์เทพิ จีระอดิศวงศ์
•	 รอิงกรรมการผูู้้จัดูการอิาวุโส 
ปฏิิบัติการ

นายวิวัฒน์ พิงษ์ฤทธิ�ศักดา
•	 รอิงกรรมการผูู้้จัดูการ 
สารสนเทศ

นายรณกฤต พิจมูานพิรชัย
•	 รอิงกรรมการผูู้้จัดูการ 
บัญชี่และการเงิน 
และรอิงผูู้้บริหารสูงสุดูดู้านบัญชี่

นางภภัสสร ธนสร
•	 รอิงกรรมการผูู้้จัดูการ 
จัดูซื้ื�อิ
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ส่วนท่�	1
กี่ารประกี่อบธุรกี่ิจ 
	และผู้ลกี่ารดำาเนัินังานั

โครงสร้างและ  
การดูำาเนินงาน  
ข้องกลุ่มูบริษััท



1.1  นโยบายและภาพิรวมูในการประกอบธุรกิจ
บริิษัทั	ซีึ่พีื่	ออลล	์จำำ�กำดั	(มีห�ชีน)	(“บริิษัทัฯ”)	ก่ำอตั�งข่้�นเมืี�อปี	2531	ปริะกำอบธิร้ิกิำจำหลกัำ	คืำอ	ธิร้ิกิำจำคำ�้ปลีกำปริะเภทร้ิ�นคำ�้สิะดว้กำซึ่ื�อ 

ภ�ยใต้เคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริคำ้�	 “7-Eleven”	 ในปริะเทศไทย	 ต่อมี�	 บริิษััทฯ	 ได้ข้ย�ยธิ้ริกำิจำโดยปริะกำอบธิ้ริกำิจำต่�งๆ	 ที�เป็นกำ�ริสินับสิน้น 
ธิ้ริกำิจำริ้�นคำ้�สิะดว้กำซึ่ื�อซึ่่�งเป็นธิ้ริกำิจำหลักำ	ริว้มีถื่งกำ�ริลงท้นในธิ้ริกำิจำคำ้�สิ่งคำ้�ปลีกำเพื่ื�อสิ่งเสิริิมีให้บริิษััทฯ	มีีริ้ปแบบริ้�นคำ้�ที�หล�กำหล�ยข้่�น	
และเป็นกำ�ริต่อยอดกำ�ริเติบโตในริะยะย�ว้ที�ยั�งยืน	

1. โครงสร้างและการดำาเนินงานข้องกลุ่มูบริษัท

1.1.1  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมูาย กลยุทธ์ 
บริิษัทัฯ	มีีแผู้นกำลย้ทธ์ิในกำ�ริสิร้ิ�งกำ�ริเตบิโตและผู้ลกำำ�ไริอย่�งยั�งยืน	สิริ�้งสิริริคำสิ์ินคำ�้และบริิกำ�ริที�เพิื่�มีคำณ้ค่ำ�ให้กำบัล้กำค้ำ�

และสัิงคำมี	ผู่้�นกำริะบว้นกำ�ริทำ�ง�นที�เนน้คำณ้ภ�พื่และคำว้�มีคำล่องตวั้ให้กำบัองคำก์ำริ	ริว้มีทั�งสินับสิน้นว้ฒันธิริริมีกำ�ริเริยีนริ้แ้ละพัื่ฒน�
ข้องพื่นักำง�น	ด้ว้ยปริัชีญ�องคำ์กำริ	ว้ิสิัยทัศน์	และพื่ันธิกำิจำ	ดังนี�

ปรัช้ญาองค์่กร
เราปรารถนารอยยิ�มจากลูกค้า

ด้วยทีมงานที�มีความสุข

วิสัยทัศน์
เราให้บริการความสะดวก

กับทุกชุมชน

พัันธิกิจ
มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้า

ด้วยสินค้าและบริการที�เปี� ยม ด้วย
นวัตกรรม มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ  

และมีความยั�งยืน
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพิัฒนาการที่สำาคัญ
กำ�ริเปลี�ยนแปลงโคำริงสิริ้�งกำ�ริถืือห้้น	กำ�ริจำัดกำ�ริ	หริือกำ�ริปริะกำอบธิ้ริกำิจำ	หริือเหต้กำ�ริณ์สิำ�คำัญอื�น	มีีดังนี�	

2531
•	 รับสิทธุิการใช�เคร่�องหมาย 
การค�า	“7-Eleven”	มาจำาก	 
7-Eleven,	Inc.	สหรัฐอเมริกา

•	 เริ�มก่อต่ั�งบริษััทเพ่�อประกอบ 
ธุุรกิจำร�านค�าสะดวกซี่�อ 
ภายใต่�ช่�อ	“7-Eleven”

2532
•		 เปลี�ยนช่�อจำาก	“บริษััท	ซีี.พี.	 
คอนวีเนียนสโต่ร์	จำำากัด”	เป็น	 
“บริษััท	ซีี.พี.	เซีเว่นอีเลฟเว่น	จำำากัด”	 
และได�เปิดร�านสาขาแรก 
ที�ซีอยพัฒน์พงษั์

2539
•		 จำัดต่ั�งบริษััท	ซีี.พี.	ค�าปลีก 
และการต่ลาด	จำำากัด	 
ซี่�งประกอบธุุรกิจำผิลิต่และจำำาหน่าย
อาหารแช่แข็งและเบเกอรี�

2537
•		 จำัดต่ั�งบริษััท	เคาน์เต่อร์เซีอร์วิส	 
จำำากัด	ซี่�งประกอบธุุรกิจำ 
เป็นต่ัวแทนรับชำาระเงิน 
ค่าสินค�าและบริการ

2540
•		 เริ�มเปิดดำาเนินการ 
ศู้นย์กระจำายสินค�าบางบัวทอง 
อย่างเป็นทางการ

2542
•		 จำัดต่ั�งบริษััท	รีเทลลิงค์	 
(ไทยแลนด์)	จำำากัด	ซี่�งประกอบ 
ธุุรกิจำจำำาหน่ายและซี่อมแซีม 
อุปกรณ์สำาหรับธุุรกิจำค�าปลีก

2543
•	 ร่วมกับ	The	China	Retail	Fund,	LDC	 
ซี่�งเป็นกองทุนภายใต่�การบริหารของ	American	 
International	Group	จำัดต่ั�ง	Yangtze	 
Supermarket	Investment	Co.,	Ltd.	 
เพ่�อลงทุนในธุุรกิจำซี้เปอร์เซี็นเต่อร ์
ในสาธุารณรัฐประชาชนจำีน 
และจำัดต่ั�ง	Shanghai	Lotus	Supermarket	 
Chain	Store	Co.,	Ltd.

2544
•		 จำัดต่ั�งบริษััท	 
ไทยสมาร์ทคาร์ด	จำำากัด	 
ร่วมกับพันธุมิต่ร	8	แห่ง

2541
•	 จำัดต่ั�ง	Lotus	Distribution	Investment	Limited	
•	 จำดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษััทมหาชนจำำากัด
•	 เปิดร�าน	7-Eleven	ครบ	1,000	สาขา

1,000
สาขา

2545
•	 เปิดร�าน	7-Eleven	ครบ	2,000	สาขา	 
และร่วมม่อกับบริษััท	ปต่ท.	จำำากัด	(มหาชน)	 
เปิดให�บริการร�าน	“7-Eleven”	 
ในสถานีบริการนำ�ามัน	ปต่ท.

2,000
สาขา
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2546
•	 จำัดต่ั�งบริษััท	โกซีอฟท์	(ประเทศูไทย)	จำำากัด 
บริษััท	เอ็ม	เอ	เอ็ม	ฮาร์ท	จำำากัด 
และบริษััท	ไดนามิค	แมนเนจำเม�นท์	จำำากัด

•	 กระจำายหุ�นให�แก่ประชาชนทั�วไป	 
และเข�าจำดทะเบียนในต่ลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศูไทย

2548
•	 เปิดร�าน	7-Eleven	ครบ	3,000	สาขา

2549
•	 เปิดดำาเนินการศู้นย์กระจำายสินค�า 
สุวรรณภ้มิ

•	 เปิดต่ัวบัต่ร	Smart	Purse	อย่างเป็นทางการ	 
และเป็นร�านสะดวกซี่�อรายแรกของประเทศูไทย 
ที�รับชำาระเงินค่าสินค�าและบริการต่่างๆ	 
ด�วยบัต่ร	Smart	Purse	ซี่�งเป็นบัต่รเงินสด
ดิจำิทัล

•	 จำัดต่ั�งบริษััท	ปัญญธุารา	จำำากัด

2554
•	 เปิดดำาเนินการศู้นย์กระจำายสินค�า 
ภ้มิภาคขอนแก่น

•	 ได�รับการคัดเล่อกจำากนิต่ยสารฟอร์บส์	 
เอเชีย	ให�เป็น	1	ใน	50	บริษััทจำดทะเบียน 
ขนาดใหญ่ที�มีผิลงานโดดเด่นที�สุด 
ในภ้มิภาคเอเชียแปซีิฟิก	 
(Asia’s	Fab	50	Companies)

2551
•	 เสร็จำสิ�นการปรับโครงสร�างธุุรกิจำ 
ซี้เปอร์เซี็นเต่อร์ในประเทศูจำีน	

2552
•	 เปิดร�าน	7-Eleven	ครบ	5,000	สาขา	 
มุ่งส้่การเป็นคอนวีเนี�ยนฟ้�ดสโต่ร์	 
หร่อร�านอิ�มสะดวก

•	 เป็นบริษััทจำดทะเบียนแห่งแรกของ 
ประเทศูไทยในการจำัดทำาโครงการ 
สะสมหุ�นสำาหรับพนักงาน	 
(Employee	Joint	Investment	 
Program	–	EJIP)	

•	 เปิดดำาเนินการศู้นย์กระจำายสินค�า 
ภ้มิภาคสุราษัฎร์ธุานี

2550
•	 จำัดต่ั�งสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์	
•	 เปลี�ยนช่�อบริษััท	เป็น “บริษัท ซีีพิี ออลล์ จำากัด 

(มูหาชน)”	และเปลี�ยนช่�อย่อหลักทรัพย ์
ในระบบการซี่�อขายเป็น	“CPALL”

2553
•		 เปิดดำาเนินการศู้นย์กระจำายสินค�าควบคุมอุณหภ้ม ิ
แห่งที�	2	ที�สุวรรณภ้มิ

•		 เสร็จำสิ�นการเข�าทำารายการเกี�ยวโยงกันจำากการจำำาหน่าย 
เงินลงทุนในหุ�นสิทธุิแปลงสภาพของ	C.P.	Lotus 
Corporation	(C.P.	Lotus)	ให�แก่	C.P.	Holding	(BVI) 
Investment	Company	Limited	(CPH)	โดยได�รับ 
ชำาระค�าหุ�นเป็นเงินสดรวม	966.5	ล�านเหรียญฮ่องกง 
หร่อเทียบเท่า	3,787.7	ล�านบาท

•	 เปลี�ยนช่�อ	“สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” 
เป็น	“สถาบันการจำัดการปัญญาภิวัฒน์”	

2547
•	 จำัดต่ั�งบริษััท	ศู่กษัาภิวัฒน์	จำำากัด	
•	 ได�รับรางวัลการบริหารส้่ความเป็นเลิศู	 
(Thailand	Quality	Class	:	TQC)	 
จำากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาต่ิ

3,000
สาขา

5,000
สาขา
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2559
•	 เปิดร�าน	7-Eleven	ครบ	9,000	สาขา
•	 ออกจำำาหน่ายหุ�นก้�ด�อยสิทธุิที�มีลักษัณะคล�ายทุนเป็นครั�งแรก	จำำานวน	 
10,000	ล�านบาท	

•	 จำัดต่ั�งบริษััทย่อยทางอ�อม	บริษััท	ซีีพี	ฟ้�ดแล็บ	จำำากัด	เพ่�อดำาเนินงานวิจำัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีด�านอาหาร

•	 จำัดต่ั�งโรงเรียนสาธุิต่สถาบันการจำัดการปัญญาภิวัฒน์	สำาหรับการศู่กษัา
ระดับชั�นมัธุยมศู่กษัา	

•	 ได�รับรางวัล	Thailand’s	Most	Admired	Brand	2016	เป็นปีที�	4	ต่ิดต่่อกัน	
จำากผิลวิจำัยที�จำัดทำาโดยนิต่ยสาร	BrandAge	โดยได�รับคัดเล่อกให�เป็นผิ้�นำา
กลุ่มร�านค�าสะดวกซี่�อ	24	ชั�วโมง

•	 ได�รับรางวัล	Marketeer	No.1	Brand	Thailand	2015-2016	สาขา 
ร�านสะดวกซี่�อและอาหารแช่แข็ง	ภายใต่�ช่�อ	“อีซีีโก”	

•	 ได�รับโล่ต่ราสัญลักษัณ์อาคารประหยัดพลังงานระดับที�	1	กลุ่ม	“อาคาร
โรงเรียนและร�านสะดวกซี่�อ”	จำากการไฟฟ�านครหลวง	ในงาน	MEA	Energy	
Saving	Building	Award	2015	

•	 ได�รับรางวัล	Excellence	in	Consistent	TPM	Commitment	2015	 
มอบให�แก่	บริษััท	ซีีพีแรม	จำำากัด	ดำาเนินการโดย	Japan	Institute	of	Plant	
Maintenance	(JIPM)	เป็นธุุรกิจำอาหารพร�อมรับประทานรายแรก 
ของประเทศูไทยที�ได�รับรางวัลดังกล่าว

•	 ได�รับรางวัล	Ishikawa	-	Kano	Award	(IKA)	จำาก	Dr.	Noriaki	Kano	 
โดยมอบให�แก่	บริษััท	ซีีพีแรม	จำำากัด	ที�ได�รับคัดเล่อกจำากสมาชิก	Asian	
Quality	Network	(ANQ)	

2555
•	 เปิดดำาเนินการศู้นย์กระจำายสินค�า 
ภ้มิภาคลำาพ้น

•	 เปลี�ยนช่�อ	“โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์	 
เทคโนธุุรกิจำ”	เป็น	“วิทยาลัยเทคโนโลยี
ปัญญาภิวัฒน์”	

2556
•	 เปิดร�าน	7-Eleven	ครบ	7,000	สาขา	
•	 เข�าซี่�อกิจำการบริษััท	สยามแม็คโคร	จำำากัด	
(มหาชน)	

•	 ออกหุ�นก้�ครั�งแรกม้ลค่า	50,000	ล�านบาท	 
นับเป็นการออกหุ�นก้�ภาคเอกชนที�มีม้ลค่า 
ส้งที�สุดในประเทศูไทย

•	 รับรางวัลผิ้�ดำาเนินการธุุรกิจำค�าปลีกยอดเยี�ยม
ในภ้มิภาคเอเชียแปซีิฟิกประจำำาปี	2556	 
(Best-of-the-Best	Retailers	Award	2013,	
Asia	Pacific)	จำากนิต่ยสาร	รีเทล	เอเชีย	 
ร่วมกับ	ย้โรมอนิเต่อร์	อินเต่อร์เนชั�นแนล	 
และเคพีเอ็มจำี

2558
•	 ได�รับรางวัล	Deming	Prize	2015	จำากสมาคม
นักวิทยาศูาสต่ร์และวิศูวกรของประเทศูญี�ปุ�น	
(Union	of	Japanese	Scientists	and	 
Engineers	:	JUSE)	โดยมอบให�แก่	 
บริษััท	ซีีพีแรม	นับเป็นธุุรกิจำอาหาร 
พร�อมรับประทานรายแรกของไทยและของโลก 
ที�ได�รับรางวัลนี�

•	 ได�รับการคัดเล่อกจำาก	นิต่ยสารฟอร์บส์	เอเชีย	
ให�เป็น	1	ใน	50	บริษััทจำดทะเบียนขนาดใหญ ่
ที�มีผิลงานโดดเด่นที�สุดในภ้มิภาคเอเชียแปซีิฟิก	
ประจำำาปี	2558	เป็นปีที�	5	ต่ิดต่่อกัน

•	 ได�รับการคัดเล่อกให�เป็นองค์กรริเริ�มสร�างสรรค์
นวัต่กรรมดีเด่นส้งสุดของประเทศูไทย 
เป็นปีที�	2	ต่ิดต่่อกัน	โดยเป็นอันดับ	3	 
ของทวีปเอเชียแปซีิฟิก	และเป็นอันดับ	17	ของโลก

•	 เปิดศู้นย์กระจำายสินค�าภ้มิภาคชลบุรี	 
และเปิดศู้นย์กระจำายสินค�าแช่แข็งที�เชียงใหม่

7,000
สาขา

2557
•	 เปิดร�าน	7-Eleven	ครบ	8,000	สาขา
•	 จำัดต่ั�งบริษััท	ทเวนต่ี�โฟร์	ช็อปปิ�ง	จำำากัด	
ดำาเนินธุุรกิจำจำำาหน่ายสินค�าออนไลน์

•	 ได�รับการจำัดอันดับจำากนิต่ยสารฟอร์บส์	 
ให�เป็นองค์กรริเริ�มสร�างสรรค์นวัต่กรรม 
โดดเด่นที�สุดในประเทศู	

8,000
สาขา

9,000
สาขา

แบบ 56-1 ONE REPORT | รายงานประจำำาป ี2564 | บริษััท ซีีพีี ออลล์ จำำากััด (มหาชน)22



2560
•	 เปิดร�าน	7-Eleven	ครบ	10,000	สาขา
•	 ได�รับคัดเล่อกเข�าเป็นสมาชิกดัชนีความยั�งย่นดาวโจำนส์	 
กลุ่ม	Emerging	Markets	Index	หมวดอุต่สาหกรรม	 
Food	&	Staples	Retailing	ถ่อเป็นบริษััทไทยและภ้มิภาคเอเชีย
เพียงแห่งเดียวที�ผิ่านการคัดเล่อกในหมวดอุต่สาหกรรมนี�

•	 ได�รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิิบัต่ิของภาคเอกชน 
ในการต่่อต่�านทุจำริต่	จำัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษััทไทย	

•	 ได�รับรางวัล	Thailand’s	Most	Admired	Brand	2017	 
เป็นปีที�	5	ต่ิดต่่อกัน	จำากนิต่ยสาร	BrandAge	ในหมวดค�าปลีก

10,000
สาขา

2561
•	 ขายหุ�นของบริษััท	สยามแม็คโคร	จำำากัด	(มหาชน)	 
จำำานวน	230,248,000	หุ�น	คิดเป็นร�อยละ	4.80	ของหุ�น 
ที�จำำาหน่ายได�แล�วทั�งหมด	ในราคาหุ�นละ	44	บาท	เพ่�อเพ่�ม 
สภาพคล่องของการซี่�อขายหุ�นในต่ลาดหลักทรัพย์

•	 จำัดต่ั�งบริษััท	ออลล์	เวลเนส	จำำากัด	
•	 เปิดศู้นย์กระจำายสินค�าภ้มิภาคที�บุรีรัมย์
•	 ได�รับคัดเล่อกให�เป็นสมาชิกดัชนีความยั�งย่นดาวโจำนส์	 
กลุ่ม	World	Index	เป็นปีแรก	และกลุ่ม	Emerging	Markets	
Index	ต่่อเน่�องเป็นปีที�	2	(2560-2561)	ในกลุ่มอุต่สาหกรรม	
Food	&	Staples	Retailing	

•	 ได�รับคัดเล่อกให�เป็นสมาชิก	FTSE4Good	Index	เป็นปีแรก	 
ใน	2	กลุ่มดัชนี	ค่อ	FTSE4Good	Emerging	Index	 
และ	FTSE4Good	ASEAN	5	Index

•	 ได�รับการคัดเล่อกอย้่ในรายช่�อหุ�นยั�งย่น	หร่อ	Thailand	
Sustainability	Investment	(THSI)	และได�รับรางวัล 
รายงานความยั�งย่น	(Sustainability	Report	Award)	
ประเภทรางวัลดีเด่น	

•	 ได�รับการคัดเล่อกให�เป็น	The	World’s	Most	Innovative	
Companies	ลำาดับที�	23	จำาก	100	บริษััทในโลก	 
จำากนิต่ยสารฟอร์บส์	ร่วมกับ	Jeff	Dyer	และ	Hal	Gregersen	

2562
•	 เปิดร�าน	7-Eleven	ครบ	11,000	สาขา
•	 ได�ลงนามในบันท่กข�อต่กลงเบ่�องต่�น	กับ	7-Eleven,	Inc.	 
สำาหรับการได�รับสิทธุิแฟรนไชส์ในการจำัดต่ั�งและดำาเนินการ 
ร�าน	7-Eleven	ในประเทศูกัมพ้ชาและ	สปป.	ลาว

•	 จำัดต่ั�งบริษััทย่อย	“บริษััท	ออลล์	นาว	โลจำิสต่ิกส์	จำำากัด”	 
และเปลี�ยนช่�อบริษััทย่อย	บริษััท	ไดนามิค	แมนเนจำเม�นท์	จำำากัด	 
เป็น	“บริษััท	ออลล์	นาว	แมนเนจำเม�นท์	จำำากัด”

•	 เข�าถ่อหุ�นสามัญของบริษััท	ไทยสมาร์ทคาร์ด	จำำากัด 
เป็นสัดส่วนร�อยละ	100	ของทุนจำดทะเบียนทั�งหมด	 
โดยเข�าซี่�อหุ�นสามัญของบริษััทจำากผิ้�ถ่อหุ�นอ่�นทุกราย

•	 เปิดศู้นย์กระจำายสินค�าภ้มิภาคที�หาดใหญ่และนครสวรรค์
•	 ได�รับคัดเล่อกให�เป็นสมาชิกดัชนีความยั�งย่นดาวโจำนส์	 
กลุ่ม	World	Index	ต่่อเน่�องเป็นปีที�	2	และได�รับการจำัดอันดับ 
ให�เป็นอันดับ	1	ของกลุ่ม	Food	&	Staples	Retailing	Industry	 
รวมถ่งได�รับการคัดเล่อกให�เป็นสมาชิกในกลุ่ม	Emerging	Markets	
Index	ต่่อเน่�องเป็นปีที�	3	

11,000
สาขา

•	 ได�รับคัดเล่อกให�เป็นสมาชิกในดัชนี	FTSE4Good	Emerging	และ	
FTSE4Good	ASEAN	5	ซี่�งจำัดโดย	FTSE	Russell	ต่่อเน่�องเป็นปีที�	2

•	 ได�รับคัดเล่อกให�เข�าเป็นสมาชิกในดัชนีหุ�นยั�งย่น	Thailand	 
Sustainability	Investment	(THSI)	ต่่อเน่�องเป็นปีที�	2	รวมถ่ง 
ได�รบัรางวลั	SET	Awards	2019	ในกลุ่ม	Sustainability	Excellence	
ประเภท	Highly	Commended

•	 ได�รับ	2	รางวัล	จำาก	Line	ประเทศูไทย	ได�แก่	รางวัล	“Most	Engaged	
Official	Account	ออฟฟิเชี�ยลแอคเคาท์ที�สร�าง	Engagement	 
มากที�สุด”	และรางวัล	“Most	Used	Sponsored	Stickers	 
สต่ิกเกอร์แบรนด์ที�ได�รับความนิยมมากที�สุด”	
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2563
•	 เปิดร�าน	7-Eleven	ครบ	12,000	สาขา
•	 เข�าลงทุนเพ่�อให�ได�มาซี่�งหุ�นหร่อผิลประโยชน์การลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 
ร�อยละ	40	ของหุ�นที�จำำาหน่ายได�แล�วทั�งหมดของ	(ก)	บริษััท	เทสโก�	สโต่ร์ส	
(ประเทศูไทย)	จำำากัด	ซี่�งถ่อหุ�นในสัดส่วนร�อยละ	99.99	ในบริษััท	เอก-ชัย	 
ดีสทริบิวชั�น	ซีิสเทม	จำำากัด	ผิ้�ประกอบธุุรกิจำค�าปลีกภายใต่�
เคร่�องหมายการค�า	Tesco	Lotus	ในประเทศูไทย	และ	(ข)	Tesco	
Stores	(Malaysia)	Sdn.	Bhd.	ซี่�งประกอบธุุรกิจำค�าปลีกภายใต่�
เคร่�องหมายการค�า	Tesco	ในประเทศูมาเลเซีีย	เป็นการลงทุนจำำานวน	
85,635	ล�านบาท	โดยอ�อมผิ่านบริษััท	ซีี.พี.	รีเทล	โฮลดิ�ง	จำำากัด	
(“CPRH”)	ซี่�งเป็นผิ้�ถ่อหุ�นทั�งหมดในบริษััท	ซีี.พี.	รีเทล	ดีเวลลอปเม�นท์	 
จำำากัด	(“บริษััทผิ้�ซี่�อ”)	ซี่�งต่่อมา	บริษััท	เทสโก�	สโต่ร์ส	(ประเทศูไทย)	 
จำำากัด	และ	Tesco	Stores	(Malaysia)	Sdn.	Bhd.	ได�จำดทะเบียน
เปลี�ยนแปลงช่�อนิต่ิบุคคลเป็น	“บริษััท	โลต่ัสส์	สโต่ร์ส	(ประเทศูไทย)	
จำำากัด”	และ	“Lotuss	Stores	(Malaysia)	Sdn.	Bhd.”	ต่ามลำาดับ

2564
•	 เปิดร�าน	7-Eleven	ครบ	13,000	สาขา
•	 บริษััทฯ	ได�ออกหุ�นก้�ครั�งที�	1	และ	2/2564	จำำานวนรวม	87,900	ล�านบาท	 
เพ่�อชำาระหนี�เงินก้�สถาบันการเงิน	และออกหุ�นก้�ด�อยสิทธุิที�มีลักษัณะ
คล�ายทุน	ครั�งที�	1/2564	จำำานวน	10,000	ล�านบาท	เพ่�อไถ่ถอนหุ�นก้� 
ด�อยสิทธุิที�มีลักษัณะคล�ายทุนฯ	ครั�งที�	1/2559

•	 บริษััทฯ	ได�ปรับโครงสร�างการลงทุนในบริษััท	ออลล์	นาว	แมนเนจำเม�นท์	
จำำากัด	ซี่�งเป็นบริษััทย่อย	โดยการขายหุ�นเดิมในสัดส่วนไม่เกินร�อยละ	90	
ของทุนจำดทะเบียน	ซี่�งเป็นผิลให�สิ�นสภาพของบริษััทย่อยของบริษััทฯ	
ทั�งนี�	บริษััทฯ	ยังคงถ่อหุ�นทางต่รงในบริษััทดังกล่าวร�อยละ	10		

•	 บริษััทฯ	ได�เข�าลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร�อยละ	10	ของทุนจำดทะเบียน
ทั�งหมดของบริษััท	เอ�ก	ดิจำิทัล	จำำากัด	ซี่�งประกอบธุุรกิจำพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์		รบัจำ�างทำาส่�อโฆษัณาประชาสมัพนัธ์ุ	และบริการข�อม้ลอ่�นๆ

•	 เม่�อวันที�	25	ตุ่ลาคม	บริษััท	สยามแม็คโคร	จำำากัด	(มหาชน)	(“Makro”)	
ซี่�งเป็นบริษััทย่อยของบริษััทฯ	เข�าลงทุนในบริษััท	ซีี.พี.	รีเทล	 
ดีเวลลอปเม�นท์	จำำากัด	(“Lotus’s”)	ด�วยวิธุีรับโอนกิจำการทั�งหมด	
(Entire	Business	Transfer)	จำากบริษััท	ซีี.พี.	รีเทล	โฮลดิ�ง	จำำากัด	
(“CPRH”)	โดย	Makro	ให�ผิลต่อบแทนแก่	CPRH	เป็นหุ�นสามัญเพ่�มทุน
ของ	Makro	แทนการชำาระด�วยเงินสด	(Payment	in	Kind)	สำาหรับ 
การเข�าทำารายการดังกล่าว	ซี่�งต่่อมา	CPRH	ได�ดำาเนินการจำดทะเบียน
เลิกบริษััท	และส่งมอบหุ�น	Makro	ที�	CPRH	ได�รับเป็นค่าต่อบแทน 
การโอนกิจำการทั�งหมดให�แก่ผ้ิ�ถ่อหุ�นของ	CPRH	ซ่ี�งประกอบด�วย	บริษัทัฯ	 
บริษััท	เจำริญโภคภัณฑ์์โฮลดิ�ง	จำำากัด	และบริษััท	ซีี.พี.	เมอร์แชนไดซีิ�ง	
จำำากัด	ต่ามสัดส่วนการถ่อหุ�น	และผิ้�ถ่อหุ�นทั�ง	3	ราย	ได�ร่วมดำาเนินการ

จำำาหน่ายหุ�นสามัญที�ต่นถ่ออย้่ใน	Makro	บางส่วนพร�อมกับการทำา	
Public	Offering	ของ	Makro	โดยดำาเนินการต่ามกฎเกณฑ์์ต่่างๆ	 
ที�เกี�ยวข�อง	ทั�งนี�	เพ่�อเป็นการเพ่�มการกระจำายการถ่อหุ�นให�แก่ผิ้�ถ่อหุ�น
รายย่อยของ	Makro	ซี่�งภายหลังเสร็จำสิ�นการทำา	Public	Offering	 
ของ	Makro	แล�ว	บริษััทฯ	ถ่อหุ�น	Makro	ในสัดส่วนคงเหล่อร�อยละ	59.92	
ของหุ�นที�ออกจำำาหน่ายแล�วทั�งหมด	และ	Makro	เป็นบริษัทัย่อยของบริษััทฯ

•	 ได�รับคัดเล่อกเข�าเป็นสมาชิกดัชนีความยั�งย่นดาวโจำนส์	กลุ่ม	World	 
Index	ต่่อเน่�องเป็นปีที�	4	ในกลุ่มอุต่สาหกรรม	Food	&	Staples	Retailing	
รวมถ่งเป็นสมาชิกในกลุ่ม	Emerging	Markets	Index	ต่่อเน่�องเป็นปีที�	5	
พร�อมทั�งเป็นผิ้�นำาอุต่สาหกรรม	(Industry	Leader)

•	 ได�รับคัดเล่อกเข�าเป็นสมาชิก	FTSE4Good	Index	ต่่อเน่�องเป็นปีที�	4	
โดยมีคะแนนส้งกว่าค่าเฉลี�ยอุต่สาหกรรมในทุกมิต่ิ

•	 ได�รับผิลการสำารวจำการกำากับด้แลกิจำการบริษััทจำดทะเบียนไทย	(CGR)	
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย	(IOD)	ระดับ	5	ดาว 
หร่อเกณฑ์์ดีเลิศู	(Excellent)

•	 ได�รับรางวัล	SET	Awards	2021	ในกลุ่ม	Sustainability	Excellence	
ประเภท	Highly	Commended	in	Sustainability	Awards	และเป็น
สมาชิกในดัชนีหุ�นยั�งย่น	Thailand	Sustainability	Investment	(THSI)	
ในกลุ่มบริการ	(Services)	ต่่อเน่�องเป็นปีที�	4

•	 ได�รับรางวัล	IR	Magazine	Awards	–	South	East	Asia	2021	ประเภท	
“Best	Overall	Investor	Relations	(Large	Cap)”	ต่่อเน่�องเป็นปีที�สอง	

12,000
สาขา

13,000
สาขา

•	 บริษััทฯ	จำัดทำาโครงการซี่�อหุ�นค่น	(Treasury	Stock)	เพ่�อบริหารทาง 
การเงิน	ในวงเงินไม่เกิน	13,000	ล�านบาท	ต่ั�งแต่่วันที�	1	เมษัายน	2563	
ถ่งวันที�	30	กันยายน	2563	ทั�งนี�	บริษััทฯ	ไม่มีการซี่�อหุ�นค่นแต่่อย่างใด
ต่ลอดระยะเวลาของโครงการ

•	 CP	ALL	(Cambodia)	Co.,	Ltd.	และ	CP	ALL	LAOS	CO.,	LTD.	
บริษััทย่อยทางอ�อมได�เข�าทำาสัญญาแฟรนไชส์หลักกับ	7-Eleven,	Inc.	
สำาหรับดำาเนินการร�าน	7-Eleven	ในประเทศูกัมพ้ชา	และในประเทศู	
สปป.	ลาว

•	 “2020	Thailand’s	Most	Admired	Brand	และ	Why	We	Buy???”	 
ประเภทร�านสะดวกซ่ี�อ	24	ชั�วโมง	ในฐานะแบรนด์ที�สามารถครอง 
ความน่าเช่�อถ่ออันดับ	1	นับเป็นปีที�	8	ต่ิดต่่อกัน
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1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมูทุนเป็นไปตามูวัตถุประสงค์ตามูที่บริษัทฯ เปิดเผยข้้อมููล ดังนี�
(1)	 การใช�เงินที�ได�จำากการเสนอขายต่ราสารทุนหร่อต่ราสารหนี�ที�ออกเสนอขายในปี	2564	

(1.1)	 ตราสารหนี้้�	ห้�นี้กู้้�	บมจ.	ซีีพีี	ออลล์	คร้�งที่ี�	1/2564

การใช้เงิน
จำานวนเงินที่ใช ้
โดยประมูาณ

ระยะเวลาที่ใช้เงิน 
โดยประมูาณ

รายละเอียด/ความูคืบหน้า 
ข้องการใช้เงิน

เพี่�อชำำาระค่นี้หนี้้�เงินี้กู้้� 

จากู้สถาบ้นี้กู้ารเงินี้

21,900	ล้�นบ�ท ภ�ยในเดือนมีีน�คำมี	2564 ได้นำ�เงินที�ได้ริับจำ�กำกำ�ริออกำ

เสินอข้�ยห้้นกำ้้ไปชีำ�ริะคำืนหนี�จำ�กำ

สิถื�บันกำ�ริเงินต�มีว้ัตถื้ปริะสิงคำ์

กำ�ริออกำห้้นกำ้้

(1.2)	 ตราสารหนี้้�	ห้�นี้กู้้�	บมจ.	ซีีพีี	ออลล์	คร้�งที่ี�	2/2564

การใช้เงิน
จำานวนเงินที่ใช ้
โดยประมูาณ

ระยะเวลาที่ใช้เงิน 
โดยประมูาณ

รายละเอียด/ความูคืบหน้า 
ข้องการใช้เงิน

เพี่�อชำำาระค่นี้หนี้้� 

จากู้กู้ารออกู้ตราสารหนี้้�

และเงินี้กู้้�

ไมี่เกำิน	65,000	ล้�นบ�ท ภ�ยในปี	2564 ได้นำ�เงินที�ได้ริับจำ�กำกำ�ริออกำ

เสินอข้�ยห้้นกำ้้ไปใชี้ไถื่ถือนห้้นกำ้ ้

ที�คำริบกำำ�หนดและชีำ�ริะคำืน 

หนี�เงินกำ้้สิถื�บันกำ�ริเงิน 

ต�มีว้ัตถื้ปริะสิงคำ์กำ�ริออกำห้้นกำ้้

กู้รณี้อ่�นี้ๆ ไมี่เกำิน	10,000	ล้�นบ�ท ภ�ยในปี	2564 ใชี้เป็นเงินท้นหมี้นเว้ียนในกำิจำกำ�ริ

ข้องบริิษััทฯ

(1.3)	 ตราสารหน้ี้�ด้�อยสิที่ธิิทีี่�มีล้กู้ษณีะคล�ายท้ี่นี้	ห้�นี้กู้้�ด้�อยสิที่ธิิทีี่�มีล้กู้ษณีะคล�ายท้ี่นี้ฯ	บมจ.	ซีีพีี	ออลล์	คร้�งทีี่�	1/2564

การใช้เงิน
จำานวนเงินที่ใช ้
โดยประมูาณ

ระยะเวลาที่ใช้เงิน 
โดยประมูาณ

รายละเอียด/ความูคืบหน้า 
ข้องการใช้เงิน

เพี่�อชำำาระค่นี้หนี้้�จากู้ 

กู้ารไถ่ถอนี้ห้�นี้กู้้�ด้�อยสิที่ธิิ

ที่ี�มีล้กู้ษณีะคล�ายที่้นี้ฯ	 

คร้�งที่ี�	1/2559

10,000	ล้�นบ�ท ภ�ยในปี	2564 ได้นำ�เงินที�ได้ริับจำ�กำกำ�ริออกำ

เสินอข้�ยห้้นกำ้้ไปใชี้ไถื่ถือนห้้นกำ้้

ด้อยสิิทธิิที�มีีลักำษัณะคำล้�ยท้นฯ	

คำริั�งที�	1/2559	ต�มีว้ัตถื้ปริะสิงคำ์

กำ�ริออกำห้้นกำ้้

1.1.4 ข้้อผูกพิันที่ีบริษัทฯ ให้คำามูั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอข้ายหลักทรัพิย์ และ/หรือเงื่อนไข้การอนุญาต 
 ข้องสำานักงาน และ/หรือเงื่อนไข้การรับหลักทรัพิย์ข้องตลาดหลักทรัพิย์ฯ 

ไมี่มีี
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1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั�งสำานักงานใหญ่ 
บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	(“บริิษััทฯ”)	ปริะกำอบธิ้ริกำิจำหลักำปริะเภทริ้�นคำ้�สิะดว้กำซึ่ื�อภ�ยใต้เคำริื�องหมี�ยกำ�ริคำ้�	

“7-Eleven”	 ใช้ีชืี�อย่อในตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทยว้่�	 “CPALL”	 ได้จำดทะเบียนเป็นนิติบ้คำคำลต�มีกำฎหมี�ยว้่�ด้ว้ยบริิษััท
มีห�ชีนจำำ�กำัดเมีื�อว้ันที�	12	มีีน�คำมี	2542	ทะเบียนเลข้ที�	0107542000011

ณ	วั้นที�	31	ธัินว้�คำมี	2564	บริิษััทมีีท้นจำดทะเบียนทั�งสิิ�น	8,986,296,048	บ�ท	เป็นห้้นสิ�มัีญจำำ�นว้น	8,986,296,048	ห้้น	
มี้ลคำ่�ที�ตริ�ไว้้ห้้นละ	1	บ�ท	โดยมีีท้นที�เริียกำชีำ�ริะแล้ว้จำำ�นว้น	8,983,101,348	บ�ท

สิถื�นที�ตั�งสิำ�นักำง�นใหญ่	เลข้ที�	313	อ�คำ�ริ	ซึ่ี.พื่ี.	ท�ว้เว้อริ์	ชีั�น	24	ถืนนสิีลมี	แข้ว้งสิีลมี	เข้ตบ�งริักำ	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	
โทริศัพื่ท์	0-2071-9000	โทริสิ�ริ	0-2238-1767	เว้็บไซึ่ต์	www.cpall.co.th

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้

ริ�ยได้สิ่ว้นใหญ่ข้องบริิษััทฯ	 มี�จำ�กำริ�ยได้จำ�กำกำ�ริข้�ยส้ิทธิิและริ�ยได้กำ�ริให้บริิกำ�ริซึ่่�งสิ�มี�ริถืแบ่งต�มีกำล่้มีธิ้ริกำิจำ	 
(ต�มีข้้อมี้ลกำ่อนหักำริ�ยกำ�ริริะหว้่�งกำัน)	ได้เป็น	3	กำล้่มี	ดังต่อไปนี�	

กลุ่มูธุรกิจ
2562 2563 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ริ้�นคำ้�สิะดว้กำซึ่ื�อ	(7-Eleven) 361,034 59 328,530 55 320,479 50

ธิ้ริกำิจำคำ้�สิ่งคำ้�ปลีกำสิินคำ้�อ้ปโภคำบริิโภคำ 

(Makro,	Lotus’s)*

210,629 34 218,762 37 273,149 42

ธิ้ริกำิจำอื�นๆ** 45,403 7 46,350 8 51,660 8

รายได้�รวม 617,066 100 593,642 100 645,288 100

*	 เมีื�อว้ันที�	25	ต้ล�คำมี	2564	บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	ได้เข้้�ซึ่ื�อบริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	ริีเทล	ดีเว้ลลอปเมี้นท์	จำำ�กำัด	และบริิษััทย่อย	(“Lotus’s”)	

เสิริ็จำสิิ�น	สิ่งผู้ลให้สิย�มีแมี็คำโคำริฯ	มีีธิ้ริกำิจำคำริอบคำล้มีในสิ�มีกำล้่มีธิ้ริกำิจำหลักำ	ได้แกำ่	ธิ้ริกำิจำคำ้�สิ่ง	ธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำ	และธิ้ริกำิจำบริิห�ริพื่ื�นที�เชี่�ในศ้นย์กำ�ริคำ้�

**	 ปริะกำอบด้ว้ยธิ้ริกำิจำผู้ลิตและจำำ�หน่�ยอ�ห�ริสิำ�เริ็จำริ้ปและเบเกำอริี�ข้อง	บริิษััท	ซึ่ีพื่ีแริมี	จำำ�กำัด	ธิ้ริกำิจำเป็นตัว้แทนริับชีำ�ริะคำ่�สิินคำ้�และบริิกำ�ริข้อง 

บริิษััท	เคำ�น์เตอริ์เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด	และธิ้ริกำิจำจำำ�หน่�ยและซึ่่อมีแซึ่มีอ้ปกำริณ์คำ้�ปลีกำข้อง	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ริีเทลลิงคำ์	จำำ�กำัด	และริ�ยได้จำ�กำบริิษััทย่อยอื�นๆ

1.2.2 ข้้อมููลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ธุุรกิจำร�านสะดวกซี่�อ
ล้กู้ษณีะผลิตภั้ณีฑ์์และบริกู้าร

บริิษััทฯ	 เป็นผู้้้ดำ�เนินธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำปริะเภทริ้�นสิะดว้กำซึ่ื�อ	 7-Eleven	 โดยได้รัิบสิิทธิิแต่เพื่ียงผู้้้เดียว้	 (Exclusive	
Right)	 จำ�กำ	 7-Eleven,	 Inc.	 ให้ปริะกำอบธิ้ริกิำจำภ�ยใต้เคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริค้ำ�	 “7-Eleven”	 ในปริะเทศไทย	ภ�ยใต้สิัญญ�	
Area	License	Agreement	ริว้มีถื่งกำ�ริได้ริับสิิทธิิในกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำ	ริ้�น	7-Eleven	ในปริะเทศกำัมีพื่้ชี�และสิ�ธิ�ริณริัฐ
ปริะชี�ธิิปไตยปริะชี�ชีนล�ว้	ภ�ยใต้สิัญญ�แฟรินไชีสิ์หลักำ

สิำ�หริับกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำปริะเภทริ้�นสิะดว้กำซึ่ื�อ	7-Eleven	ที�ผู้่�นมี�ในปริะเทศไทย	บริิษััทฯ	บริิห�ริจำัดกำ�ริ
ริ�้นสิะดว้กำซึ่ื�อในลกัำษัณะที�มีเีคำริอืข้�่ย	กำริะจำ�ยอย้ใ่นพื่ื�นที�ต�่งๆ	ไดแ้กำ่	ที�พื่กัำอ�ศัย	สิำ�นกัำง�น	สิถื�นศ่กำษั�	แหลง่ท่องเที�ยว้	
และสิถื�นีบริิกำ�รินำ��มีัน	 คำริอบคำล้มีพืื่�นที�ท้กำจัำงหว้ัดทั�ว้ปริะเทศไทย	 ทั�งนี�	 ในปี	 2564	 มีีจำำ�นว้นริ้�นสิ�ข้�เปิดให้บริิกำ�ริ 
ทั�งสิิ�น	13,134	สิ�ข้�ในปริะเทศไทย	และบริิษััทฯ	ได้เริิ�มีเปิดให้บริิกำ�ริริ้�น	7-Eleven	ในปริะเทศกำัมีพื่้ชี�อีกำด้ว้ย	
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ประเภัที่ของร�านี้	7-Eleven
ริ้�น	7-Eleven	แบ่งออกำเป็น	3	ปริะเภท	ต�มีลักำษัณะคำว้�มีเป็นเจำ้�ข้อง	ดังนี�

(หน่วย : ร้าน) 2562 2563 2564
จำานวนสาข้า 

ที่เพิิ่มูข้้�นในปี 2564

ริ้�นสิ�ข้�บริิษััท 5,215 5,685 6,280 595

ริ้�น	Store	Business	Partner 5,687 5,919 6,020 101

ริ้�นคำ้�ที�ได้ริับสิิทธิิชี่ว้งในอ�ณ�เข้ต 810 828 834 6

รวม 11,712 12,432 13,134 702

1)	 ริ้�นสิ�ข้�บริิษััท	เป็นริ้�นที�บริิษััทฯ	เป็นเจำ้�ข้องและบริิห�ริง�นเองทั�งหมีด	บริิษััทฯ	เป็นผู้้้ลงท้นในอ้ปกำริณ์คำ้�ปลีกำ
ต่�งๆ	กำ�ริตกำแต่งริ้�น	และต้นท้นคำ่�สิินคำ้�	ริว้มีทั�งเป็นผู้้้บริิห�ริริ้�น	

2)	 ริ้�น	 Store	 Business	 Partner	 (SBP)	 เป็นกำ�ริเปิดโอกำ�สิให้ผู้้้ที�สินใจำริว้มีทั�งพื่นักำง�นสิ�มี�ริถืเข้้�มี�บริิห�ริริ้�น	
7-Eleven	ภ�ยใต้ริะบบอันทันสิมัีย	 โดยบริิษััทฯ	 จำะให้คำว้�มีช่ีว้ยเหลือในกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำอย่�งใกำล้ชีิด	 ให้คำว้�มีร้้ิ	
คำว้�มีเข้้�ใจำในกำ�ริบริิห�ริง�น	หลักำกำ�ริคัำดเลือกำสิินคำ้�	 ริะบบกำ�ริเงิน	 มีีแผู้นสิ่งเสิริิมีกำ�ริข้�ยและแผู้นกำ�ริโฆษัณ� 
ทั�ว้ปริะเทศอย่�งสิมีำ��เสิมีอ	 ริว้มีทั�งจำัดส่ิงเจำ้�หน้�ที�ไปชี่ว้ยแนะนำ�เทคำนิคำกำ�ริจำัดกำ�ริใหมี่ๆ	 โดยที�ผู้้้สินใจำทำ�ธิ้ริกิำจำ
สิ�มี�ริถืเลือกำร้ิ�นสิ�ข้�	 7-Eleven	 ที�เปิดดำ�เนินกำ�ริแล้ว้	 แต่ในกำริณีที�ผู้้้สินใจำทำ�ธิ้ริกำิจำมีีทำ�เลเอง	 ท�งบริิษััทฯ	 
จำะดำ�เนินกำ�ริวิ้เคำริ�ะห์ทำ�เลโดยไม่ีต้องเสิียคำ่�ใช้ีจำ่�ยใดๆ	 ทั�งสิิ�น	 โดยริะยะเว้ล�อน้ญ�ตให้ดำ�เนินกำ�ริร้ิ�นและ 
ผู้ลปริะโยชีน์ตอบแทน	จำะข้่�นอย้่กำับปริะเภทข้อง	SBP
ผู้้้ปริะกำอบกำ�ริริับสิิทธิิชี่ว้งในอ�ณ�เข้ต	 เป็นริ้�นที�บริิษััทฯ	ทำ�สิัญญ�อน้ญ�ตให้สิิทธิิชี่ว้งแกำ่ผู้้้ปริะกำอบกำ�ริท้องถืิ�น

ในกำ�ริเปิดริ้�น	7-Eleven	เฉพื่�ะในอ�ณ�เข้ตที�กำำ�หนด	ปัจำจำ้บันมีี	4	ริ�ย	ได้แกำ่	ภ้เกำ็ต	ยะล�	เชีียงใหมี่	และอ้บลริ�ชีธิ�นี	 
โดยผู้้้ริบัสิิทธิชิีว่้งจำะริบัผู้ดิชีอบกำ�ริเปิดสิ�ข้�และบริิห�ริร้ิ�น	7-Eleven	ในข้ณะที�บริิษัทัฯ	จำะใหค้ำว้�มีชีว่้ยเหลือและสินบัสิน้น
ด้�นต่�งๆ	ต�มีเงื�อนไข้ที�ตกำลงกำัน

การต่ลาดและการแข่งขัน
ส่วนี้ผสมของสินี้ค�าในี้ร�านี้	7-Eleven

บริิกำ�ริหลักำข้องบริิษััทฯ	แบ่งเป็น	2	ปริะเภท	คำือ	จำำ�หน่�ยสิินคำ้�อ้ปโภคำบริิโภคำที�จำำ�เป็นในชีีว้ิตปริะจำำ�ว้ัน	โดยแบ่ง
หมีว้ดสิินคำ้�ออกำเป็น	อ�ห�ริและเคำริื�องดื�มี	ริ้อยละ	74	โดยสิินคำ้�หลักำๆ	ได้แกำ่	เคำริื�องดื�มี	อ�ห�ริและผู้ักำผู้ลไมี้พื่ริ้อมีท�น	
ข้นมีปัง	ข้นมีหว้�น	ริว้มีไปถื่งกำ�แฟ	All	Café	เป็นต้น	และสิินคำ้�อ้ปโภคำไมี่ริว้มีบัตริโทริศัพื่ท์	ริ้อยละ	26	โดยสิินคำ้�หลักำๆ	
ได้แกำ่	กำล้่มีผู้ลิตภัณฑ์์ข้องใชี้สิ่ว้นตัว้	Personal	Care	และข้องใชี้ในบ้�น	Household	Products	เป็นต้น	

และเมีื�อกำ�ริข้ย�ยตัว้อย่�งริว้ดเริ็ว้ข้องกำ�ริใชี้เทคำโนโลยี	และกำ�ริริะบ�ดข้องไว้ริัสิโคำโริน�สิ�ยพื่ันธิ้์ใหมี่	2019	หริือ	
COVID-19	เป็นตัว้เริ่งใหเ้กำิดกำ�ริเปลี�ยนแปลงพื่ฤตกิำริริมีผู้้้บริิโภคำ	และสิง่ผู้ลตอ่ว้ถิืีกำ�ริใชีช้ีวี้ติริว้มีไปถื่งกำ�ริซึ่ื�อสิินคำ้�และ 
ใชี้บริิกำ�ริ	 ท�งบริิษััทฯ	 จำ่งได้ปริับกำ�รินำ�เสินอสิินค้ำ�ให้เหมี�ะสิมีกัำบสิถื�นกำ�ริณ์และว้ิถืีชีีวิ้ตข้องคำนในปัจำจำ้บันมี�กำข่้�น	 
โดยเฉพื่�ะกำ�ริทำ�ง�นหรืิอเริยีนจำ�กำที�บ�้น	ริกัำษั�ริะยะห่�งท�งสิงัคำมี	ลดกำ�ริเดินท�ง	ใสิใ่จำส้ิข้ภ�พื่อน�มัีย	ริว้มีไปถืง่สิินคำ�้ 
ที�เน้นคำว้�มีคำ้้มีคำ่�ค้้ำมีริ�คำ�เหมี�ะสิมีกัำบกำำ�ลังซึ่ื�อที�ชีะลอตัว้ลง	 ได้แกำ่	 กำล่้มีอ�ห�ริพื่ร้ิอมีท�น	 อ�ห�ริปร้ิงสิด	 และอ�ห�ริ
แปริริ้ปพื่ริ้อมีปริ้ง	ทั�งในสิ่ว้นข้องสิินคำ้�อิ�มีคำ้้มี	เคำริื�องปริ้งอ�ห�ริ	กำล้่มีสิินคำ้�ข้น�ดคำริอบคำริัว้	หริือแพื่็กำใหญ่	เป็นต้น

ยิ�งไปกำว้่�นั�นเพืื่�อให้ยังคำงสิ�มี�ริถืตอบโจำทย์คำว้�มีสิะดว้กำให้กำับล้กำคำ้�ท้กำช้ีมีชีนทั�ว้ปริะเทศต�มีคำว้�มีต้องกำ�ริและ
คำว้�มีคำ�ดหวั้งที�เปลี�ยนไป	บริิษััทฯ	จ่ำงมีีกำลย้ทธ์ิเชืี�อมีโยงร้ิ�นออฟไลน์	เข้้�กัำบช่ีองท�งออนไลน์	โดยมีีเป้�หมี�ยที�จำะส่ิงมีอบ
ปริะสิบกำ�ริณ์ในกำ�ริซืึ่�อสิินค้ำ�อย่�งไร้ิริอยต่อ	ภ�ยใต้แนว้คิำดที�ต้องกำ�ริส่ิงมีอบคำว้�มีสิะดว้กำคำริบจำบที�เดียว้ไปส่้ิล้กำค้ำ�	โดยกำ�ริ 
เพิื่�มีช่ีองท�งกำ�ริเข้้�ถ่ืงสิินค้ำ�และบริิกำ�ริ	ด้ว้ยคำว้�มีสิะดว้กำและริว้ดเร็ิว้สิ�มี�ริถืเข้้�ถ่ืงได้ท้กำที�ท้กำเว้ล�	ทั�งบริิกำ�ริส่ิงถ่ืงปล�ยท�ง	
หรืิอริบัสิินคำ�้ที�ริ�้น	คำริอบคำล้มีทก้ำว้ถิืกีำ�ริใชีชี้ีว้ติ	สิ�มี�ริถืรัิกำษั�ฐ�นล้กำคำ�้เดิมีและข้ย�ยฐ�นล้กำค้ำ�ไปยงักำล่้มีใหมี่ๆ 	ไดม้ี�กำข่้�น	
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ล้กู้ษณีะล้กู้ค�าส้มพี้นี้ธิ์
ปัจำจำบ้นับริิษัทัฯ	ไม่ีเพื่ยีงใหบ้ริิกำ�ริคำว้�มีสิะดว้กำแก่ำล้กำค้ำ�ผู่้�นเคำรืิอข่้�ยริ�้นสิ�ข้�ที�กำริะจำ�ยอย่้ทก้ำช้ีมีชีน	กำว่้�	13,000	

สิ�ข้�	 ล้กำค้ำ�ยังมีีโอกำ�สิเข้้�ถื่งสิินคำ้�และบริิกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 จำ�กำแพื่ลตฟอริ์มีบนชี่องท�งออนไลน์และสืิ�อโซึ่เชีียลใหมี่ๆ	
ต�มีร้ิปแบบกำ�ริใชี้ชีีว้ิต	 โอกำ�สิในกำ�ริจำับจำ่�ยและพื่ฤติกำริริมีที�เปลี�ยนแปลงไป	 ดังนั�นกำล่้มีล้กำคำ้�ข้องบริิษััทฯ	 จำ่งมีีคำว้�มี
หล�กำหล�ยคำริอบคำล้มีท้กำเพื่ศท้กำว้ัย	 และหล�กำหล�ยอ�ชีีพื่	 ผู้่�นทั�งชี่องท�งออฟไลน์และออนไลน์	 และเพื่ื�อให้ล้กำคำ้� 
ได้ริับปริะสิบกำ�ริณ์ที�ดีและสิะดว้กำท้กำกำ�ริซึ่ื�อสิินคำ้�	 สิะดว้กำท้กำบริิกำ�ริ	 สิะดว้กำท้กำที�	 สิะดว้กำท้กำเว้ล�	 ท้กำอ้ปกำริณ์ที�เข้้�ถื่ง
ในท้กำพื่ื�นที�ท้กำชี้มีชีน	ดังนั�นไมี่เพื่ียงล้กำคำ้�ที�เข้้�ริ้�นมี�ซึ่ื�อสิินคำ้�และบริิกำ�ริในริ้�น	7-Eleven	ทั�ว้ปริะเทศไทยเฉลี�ยว้ันละ
เกำือบ	11	ล้�นคำนในปี	2564	ยังได้ข้ย�ยไปสิ้่ชี่องท�งออนไลน์	ที�ปัจำจำ้บันมีีทั�งผู้่�นเว้็บไซึ่ต์	แอปพื่ลิเคำชีัน	สิื�อโซึ่เชีียล	และ
ชี่องท�งสิื�อสิ�ริอื�นๆ	อีกำกำว้่�	60	ล้�นบัญชีีผู้้้ใชี้	ยิ�งไปกำว้่�นั�นยังคำริอบคำล้มีถื่งกำล้่มีล้กำคำ้�ในปริะเทศกำัมีพื่้ชี�ที�ท�งบริิษััทฯ	
ได้เปิดสิ�ข้�แริกำที�กำริ้งพื่นมีเปญไปเมีื�อเดือนสิิงห�คำมี	2564	

เมืี�อกำล่้มีล้กำคำ�้มีีคำว้�มีหล�กำหล�ยข่้�น	บริิษัทัฯ	จำง่ให้คำว้�มีสิำ�คัำญและไมีห่ย้ดนิ�งในกำ�ริศก่ำษั�	ทำ�คำว้�มีเข้้�ใจำพื่ฤติกำริริมี
แบบเชีิงล่กำ	(Customer	Insight)	ข้องล้กำคำ้�ในแต่ละกำล้่มี	ในแต่ละทำ�เล	ที�แตกำต่�งกำันไปต�มีริ้ปแบบกำ�ริใชี้ชีีว้ิต	ในแต่ละ
ชี่ว้งเว้ล�	ทั�งกำล�งว้ัน	กำล�งคำืน	ว้ันทำ�ง�น	ว้ันหย้ด	หริือแมี้กำริะทั�งชี่ว้งเทศกำ�ล	หริือมีีเหต้กำ�ริณ์สิำ�คำัญในแต่ละพื่ื�นที�	ในท้กำ
จำ้ดสิัมีผู้ัสิ	ทั�งออฟไลน์และออนไลน์	ริว้มีไปถื่งล้กำคำ้�ในริะบบสิมี�ชีิกำภ�ยใต้ชีื�อ	All	Member	ที�มีีกำว้่�	14	ล้�นคำน	ด้ว้ยกำ�ริ
ตดิต�มี	ริบัฟังเสิยีงและคำว้�มีคำดิเห็น	ในส่ิว้นข้องขั้�นตอนกำ�ริเข้้�ถืง่สิินคำ�้และบริิกำ�ริข้องบริิษัทัฯ	ตั�งแตก่ำอ่นซึ่ื�อ	กำริะบว้นกำ�ริ 
ตดัสิินใจำ	กำ�ริซึ่ื�อ	และหลงักำ�ริซึ่ื�อสิินคำ�้และบริิกำ�ริ	เพืื่�อนำ�มี�ว้�งแผู้นผู้ลิตภัณฑ์์	กำ�ริตล�ด	กำ�ริคิำดคำน้พื่ฒัน�	และกำ�ริคำดัเลอืกำ 
สินิคำ้�และบริิกำ�ริที�ด	ีมีีคำ้ณภ�พื่	สิอดคำลอ้งกำับทิศท�งข้องตล�ด	ทันกำับกำ�ริเปลี�ยนแปลงและคำว้�มีคำ�ดหว้งัข้องกำล้ม่ีลก้ำคำ้�	
ออกำแบบกำริะบว้นกำ�ริพัื่ฒน�บริิกำ�ริให้มีีปริะสิิทธิิภ�พื่	 ริว้มีไปถื่งมีองห�โอกำ�สิใหมี่ๆ	 ในกำ�ริยกำริะดับกำ�ริส่ิงมีอบคำ้ณคำ่�
และปริะสิบกำ�ริณ์ที�ดีไปยังล้กำคำ้�ในท้กำกำล้่มี	ได้ตริงใจำ	ปริะทับใจำ	ถื้กำที�	ถื้กำเว้ล�	เพื่ื�อให้บริิษััทฯ	เป็นท�งเลือกำที�หน่�งในใจำ
ล้กำคำ้�	สิ�มี�ริถืริักำษั�และเพื่ิ�มีฐ�นล้กำคำ้�ในตล�ดเดิมี	ริว้มีไปถื่งข้ย�ยตล�ดออกำไปสิ้่กำล้่มีล้กำคำ้�เป้�หมี�ยใหมี่	และนำ�ไปสิ้่
คำว้�มีผู้้กำพื่ันในริะยะย�ว้	ใชี้บริิกำ�ริอย่�งต่อเนื�องไปตลอดท้กำชี่ว้งว้ัย	(Lifetime	Customer)	

จ้ด้แข็งและกู้ารบริหารจ้ด้กู้ารที่ี�เป็นี้เลิศ
กำว้่�	30	ปี	ที�ริ้�น	7-Eleven	เป็นส่ิว้นหน่�งในกำ�ริดำ�เนินชีีว้ิตปริะจำำ�วั้นข้องผู้้้บริิโภคำชี�ว้ไทย	โดยมี้่งหว้ังให้สิ�มี�ริถื

ตอบสินองคำว้�มีต้องกำ�ริได้คำริอบคำล้มีกำิจำกำริริมีในชีีว้ิตปริะจำำ�วั้นข้องล้กำคำ้�แต่ละริ�ย	 (Customer	 Daily	 Life)	 และมีี 
แบ่งสิ่ว้นตล�ดในริ้�นคำ้�ปลีกำปริะเภทริ้�นสิะดว้กำซึ่ื�อลักำษัณะ	Chain	Store	มี�กำที�สิ้ด	 โดยปี	2564	บริิษััทฯ	ข้ย�ยสิ�ข้� 
เพิื่�มีข่้�น	702	สิ�ข้�	สิดัสิว่้นริ�้นสิ�ข้�ในกำร้ิงเทพื่ฯ	และปริิมีณฑ์ล	คำดิเป็นริอ้ยละ	43	ในข้ณะที�ริ�้นสิ�ข้�ในต�่งจำงัหวั้ด	เท�่กำบั
ริ้อยละ	57	ไมี่เพื่ียงเท่�นั�น	บริิษััทฯ	ยังพื่ัฒน�และปริับปริ้งสิ�ข้�เดิมีใหม้ีีคำว้�มีทันสิมีัย	พื่ริ้อมีทั�งริักำษั�คำ้ณภ�พื่กำ�ริเติบโต
ไปพื่ริ้อมีกำับกำ�ริเปิดสิ�ข้�ใหมี่ไปในทำ�เลศักำยภ�พื่เพืื่�อข้ย�ยกำล่้มีล้กำค้ำ�เป้�หมี�ยให้คำริอบคำล้มีมี�กำข่้�น	 เชี่น	 ร้ิ�นสิ�ข้�ใน 
คำอนโดมีิเนียมี	 อ�คำ�ริสิำ�นักำง�น	 มีห�วิ้ทย�ลัย	 และทำ�เลที�ล้กำคำ้�มีีริ�ยได้ส้ิง	 ริ้�นร้ิปแบบใหม่ีๆ	 ที�ตริงกำับ	 Lifestyle	 
ริ�้นร้ิปแบบ	Stand	Alone	ที�มีีกำ�ริปรัิบพืื่�นที�เพิื่�มีข่้�นต�มีคำว้�มีเหมี�ะสิมี	ริว้มีไปช่ีองท�งต้จ้ำำ�หน�่ยสิินคำ�้อตัโนมัีต	ิ(Vending	 
Machine)	 ข้ณะเดียว้กำันได้มีีกำ�ริเตริียมีคำว้�มีพื่ร้ิอมีสิินคำ้�และบริิกำ�ริเพืื่�อริองริับล้กำคำ้�กำล่้มีใหมี่ๆ	 ที�มีีแนว้โน้มีเพิื่�มีข่้�น 
ในอน�คำต	อ�ทิ	กำล้่มีล้กำคำ้�ผู้้้สิ้งอ�ย้	กำล้่มีล้กำคำ้�ที�ใสิ่ใจำเริื�องสิ้ข้ภ�พื่	กำล้่มีล้กำคำ้�นักำท่องเที�ยว้	เป็นต้น

และเมืี�อภ�คำธิ้ริกิำจำต้องเผู้ชิีญกำับคำว้�มีท้�ท�ยคำรัิ�งสิำ�คำัญ	 จำ�กำผู้ลกำริะทบข้องกำ�ริแพื่ร่ิริะบ�ดข้องเชืี�อไว้รัิสิโคำโริน�	
2019	หรืิอ	COVID-19	ผู้้้บริิโภคำปรัิบพื่ฤติกำริริมีเข้้�ส่้ิวิ้ถีืชีีวิ้ตใหม่ี	(New	Normal)	เว้้นริะยะห่�ง	แต่เชืี�อมีต่อกัำนด้ว้ยเทคำโนโลยี	
มีีกำ�ริปรัิบเปลี�ยนร้ิปแบบกำ�ริทำ�ง�นหริอืเริยีนจำ�กำที�บ�้นมี�กำข่้�น	ส่ิงผู้ลให้มีีกำ�ริใช้ีบริิกำ�ริสัิ�งซึ่ื�อสิินคำ�้ผู่้�นช่ีองท�งออนไลน์
และบริิกำ�ริจัำดสิ่งถื่งปล�ยท�งมี�กำข่้�น	 ทำ�ให้บทบ�ทและคำว้�มีถืี�ในกำ�ริเข้้�ร้ิ�นสิ�ข้�อ�จำจำะลดลง	 ดังนั�นเพืื่�อรัิกำษั�คำว้�มี
สิ�มี�ริถืในกำ�ริแข้่งขั้น	 และสิ�มี�ริถืรัิบมีือต่อกำ�ริเปลี�ยนแปลงที�จำะเกำิดข่้�นทั�งในริะยะสัิ�นและริะยะย�ว้	 บริิษััทฯ	 ได้มีีกำ�ริ
ทำ�ง�นเชีิงร้ิกำ	 ไมี่หย้ดนิ�งในกำ�ริเตริียมีคำว้�มีพื่ร้ิอมีปรัิบเปลี�ยนแผู้นกำลย้ทธิ์เพืื่�อให้สิอดริับกัำบบริิบทสิถื�นกำ�ริณ์ที�เปลี�ยน
ไปอย่�งริว้ดเริ็ว้	และยืดหย้่นในกำ�ริคำิดและห�โอกำ�สิใหมี่ๆ	(Adaptability	and	Resilience)	ทำ�ให้บริิษััทฯ	สิ�มี�ริถืริับมีือ
และขั้บเคำลื�อนธิ้ริกิำจำไปข้้�งหน้�ได้อย่�งมัี�นคำง	 โดยอ�ศัยคำว้�มีร่ิว้มีมืีอข้องเคำริือข้่�ยพื่ันธิมิีตริท�งธิ้ริกิำจำทั�งภ�ยในเคำริือ 
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เจำริิญโภคำภัณฑ์์ที�คำริอบคำ้ลมีในหล�กำหล�ยธิ้ริกำิจำและปริะเทศ	ริว้มีไปถื่งเคำริือข้่�ยริ้�น	7-	Eleven	จำ�กำทั�ว้โลกำ	ที�ชี่ว้ยเสิริิมี
คำว้�มีสิ�มี�ริถืและปริะสิิทธิิภ�พื่กำ�ริจัำดกำ�ริผู่้�นกำ�ริแลกำเปลี�ยนคำว้�มีร้้ิและวิ้ธีิกำ�ริปฏิิบัติที�เป็นเลิศ	(Best	Practice)	ริะหว่้�งกัำน	
นอกำจำ�กำนี�	ยังข้ย�ยคำว้�มีร่ิว้มีมืีอไปยังองค์ำกำริภ�คำรัิฐบ�ลและภ�คำเอกำชีน	สิถื�บนักำ�ริศก่ำษั�	คำ้ค่ำ�้	เพืื่�อนำ�องค์ำคำว้�มีร้้ิมี�ตอ่ยอด 
ท�งธิร้ิกิำจำ	โดยมีีคำว้�มีต้องกำ�ริข้องล้กำคำ�้เป็นที�ตั�ง	และใช้ีปริะโยชีน์จำ�กำจำด้แข็้งข้องแตล่ะองค์ำกำริ	นำ�มี�ห�โอกำ�สิสิร้ิ�งจำด้ต่�ง	 
พื่ร้ิอมีปริะสิ�นคำว้�มีร่ิว้มีมืีอผู้น่กำกำำ�ลงั	(Synergy)	ผู่้�นริะบบนเิว้ศคำ�้ปลกีำ	(Retail	Ecosystem)	ช่ีองท�งกำ�ริซึ่ื�อข้�ยสิินคำ�้
และบริิกำ�ริ	ชี่องท�งกำ�ริชีำ�ริะเงินทั�งออฟไลน์และออนไลน์ที�เชีื�อมีโยงถื่งกำันอย่�งไริ้ริอยต่อ

	 จำ้ดแข็้งอีกำปริะกำ�ริหน่�ง	 คำือฐ�นล้กำค้ำ�จำำ�นว้นมี�กำ	ทั�งที�มี�ใช้ีบริิกำ�ริที�ร้ิ�น	 7-Eleven	 และล้กำคำ้�บนแพื่ลตฟอร์ิมี
ออนไลน์และสืิ�อโซึ่เชีียล	บริิษัทัฯ	จำง่ม่้ีงใหค้ำว้�มีสิำ�คัำญกำบักำ�ริศก่ำษั�และทำ�คำว้�มีเข้้�ใจำพื่ฤติกำริริมีผู้้บ้ริิโภคำเชีงิล่กำ	(Customer	 
Insight)	 เพืื่�อนำ�มี�ว้�งแผู้นและปริับเปลี�ยนกำลย้ทธิ์กำ�ริคำัดสิริริและพื่ัฒน�สิินคำ้�และบริิกำ�ริที�มีีศักำยภ�พื่	 เหมี�ะสิมี	 
สิ�มี�ริถืตอบสินองต่อกำ�ริเปลี�ยนแปลงได้อย่�งทันสิถื�นกำ�ริณ์	 สิ�มี�ริถืสิร้ิ�งปริะสิบกำ�ริณ์ล้กำค้ำ�ในมีิติใหมี่	 (Customer	
Experience)	 ที�มีีคำว้�มีเชืี�อมีโยงกำันแบบไริ้ริอยต่อ	 และเพื่ื�อสิริ้�งริะบบนิเว้ศคำ้�ปลีกำ	 (Retail	 Ecosystem)	ที�คำริอบคำล้มี
และข้ย�ยตัว้ไปสิอดคำล้องกำับกำ�ริใชี้ชีีว้ิตสิมีัยใหมี่ข้องล้กำคำ้�	(Customer’s	Lifestyle)	ที�ปัจำจำ้บันไมี่ได้ต้องกำ�ริเพื่ียงคำว้�มี
สิะดว้กำ	ริว้ดเริ็ว้เท่�นั�น	แต่ยังต้องคำริอบคำล้มีถื่งคำว้�มีคำ้้มีคำ่�	คำว้�มีสิน้กำสิน�น	แปลกำใหมี่	เพื่ื�อสิริ้�งคำว้�มีแตกำต่�งและจำ้งใจำ	
และเพืื่�อใหส้ิ�มี�ริถืส่ิงมีอบปริะสิบกำ�ริณท์ี�ดแีละเหนอืคำว้�มีคำ�ดหว้งัให้กำบัล้กำคำ�้	บริิษัทัฯ	ไดเ้สิริิมีด้ว้ยจำด้แข็้งด�้นบค้ำล�กำริ
ที�มีีคำว้�มีสิ�มี�ริถื	ทักำษัะ	ปริะสิบกำ�ริณ์ที�หล�กำหล�ย	และมีีกำ�ริพื่ัฒน�อย่�งต่อเนื�อง	โดยเฉพื่�ะกำ�ริเสิริิมีทักำษัะที�จำำ�เป็น
เหมี�ะสิมีกัำบกำ�ริเปลี�ยนแปลงที�เกำดิข่้�น	ข้ณะเดยีว้กำนัยงัให้คำว้�มีสิำ�คำญักัำบกำ�ริพัื่ฒน�และยกำริะดับกำ�ริให้บริิกำ�ริที�ใส่ิใจำและ
เป็นเอกำลักำษัณ	์(Signature	Service)	ในท้กำชีอ่งท�งที�สิมัีผู้สัิกำับลก้ำคำ้�	เพื่ื�อสิริ้�งปริะสิบกำ�ริณ์	โดยกำ�ริปลก้ำฝังและสิง่เสิริิมี 
ให้เกำิดว้ัฒนธิริริมีด้�นกำ�ริบริิกำ�ริแก่ำพื่นักำง�นท้กำริะดับ	 ภ�ยใต้แนว้คำิดที�ว่้�	 จำ้ดเริิ�มีต้นข้องกำ�ริให้บริิกำ�ริที�เป็นเลิศนั�น	 
จำะตอ้งมี�จำ�กำพื่นักำง�นที�มีีคำว้�มีส้ิข้และสิน้กำในกำ�ริทำ�ง�น	มีีทศันคำตเิชิีงบว้กำด้�นกำ�ริให้บริิกำ�ริ	(Service	Mindset)	เพืื่�อนำ�
ไปสิ้่กำ�ริสิ่งมีอบปริะสิบกำ�ริณ์ที�ดีน่�ปริะทับใจำ	ริว้มีไปถื่งกำ�ริสิริ้�งคำว้�มีแตกำต่�งและคำว้�มีผู้้กำพื่ันในริะยะย�ว้ให้กำับล้กำคำ้�
ด้ว้ยบริิกำ�ริที�อบอ้่นและเป็นมีิตริข้องพื่นักำง�นท้กำคำน

จำ�กำจำ้ดแข้็งและบริิห�ริจำัดกำ�ริดังกำล่�ว้ข้้�งต้น	ทำ�ให้สิ�มี�ริถืริับมีือกำับกำ�ริเปลี�ยนแปลงที�เกำิดข้่�น	 ไมี่เพื่ียงด้�นกำ�ริ
ดำ�เนนิธิร้ิกำจิำข้องบริิษัทัฯ	เท�่นั�น	แตค่ำริอบคำล้มีไปถืง่ผู้้มี้ีสิว่้นไดเ้สิยีทก้ำภ�คำสิว่้น	ตลอดทั�งหว่้งโซึ่ค่ำณ้คำ�่	คำ้ค่ำ�้	และพื่นัธิมีติริ
ท�งธิร้ิกำจิำ	อกีำทั�งยงัคำงย่ดมัี�นในกำ�ริสิ�มี�ริถืแบง่ปันโอกำ�สิและคำว้�มีส้ิข้	เพืื่�อสิง่มีอบคำณ้ภ�พื่ชีีว้ติที�ดกีำว้�่และสิะดว้กำยิ�งข่้�น
ให้สิังคำมีและชี้มีชีนอีกำด้ว้ย	

กู้ารตลาด้และภัาวะกู้ารแข่งข้นี้ของธิ้รกู้ิจร�านี้สะด้วกู้ซี่�อ
เป็นริะยะเว้ล�	2	ปี	ที�กำ�ริริะบ�ดข้อง	COVID-19	เกำิดข้่�นต่อเนื�องและหล�ยริะลอกำ	ริว้มีไปถื่งกำ�ริกำล�ยพื่ันธิ้์ทำ�ให้

ย�กำต่อกำ�ริจำัดกำ�ริ	 เป็นผู้ลให้เศริษัฐกำิจำไทยต้องเผู้ชีิญกำับคำว้�มีผู้ันผู้ว้นและคำว้�มีไม่ีแน่นอน	 ส่ิงผู้ลกำริะทบเป็นว้งกำว้้�ง 
ในหล�ยภ�คำสิ่ว้น	โดยเฉพื่�ะภ�คำธิ้ริกำิจำบริิกำ�ริที�เกำี�ยว้เนื�องกำับกำ�ริท่องเที�ยว้	ริ้�นอ�ห�ริ	และกำ�ริเดินท�ง	โดยเฉพื่�ะจำ�กำ 
ต�่งปริะเทศหย้ดชีะงกัำ	ข้ณะที�ยังคำงมีีคำว้�มีผัู้นผู้ว้นด�้นสิภ�พื่อ�กำ�ศและสิถื�นกำ�ริณ์นำ��	ปัจำจำยัต�่งๆ	ต�มีที�กำล่�ว้มี�ส่ิงผู้ลตอ่ 
ริ�ยได้ทั�งในและนอกำภ�คำเกำษัตริ	 กำริะทบต่อกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำและกำ�ริจ้ำ�งง�น	 ริ�ยได้กำำ�ลังซึ่ื�อ	 พื่ฤติกำริริมีกำ�ริใช้ีชีีวิ้ต
และกำ�ริจำับจำ่�ย	โดยคำ�ดว้่�อัตริ�กำ�ริว้่�งง�นในปีนี�จำะอย้่ที�ปริะมี�ณริ้อยละ	2	สิ้งกำว้่�อัตริ�ปกำติที�ริ้อยละ	1	ปัจำจำัยเหล่�นี� 
มีีผู้ลต่อริ�ยได้และกำำ�ลังซึ่ื�อ	ข้ณะที�คำริัว้เริือนยังคำงมีีภ�ริะหนี�ผู้้กำพื่ันในริะดับสิ้งสิ้ดในริอบ	18	ปี	สิ่งผู้ลต่อคำว้�มีเชีื�อมีั�นและ
ริะมีัดริะว้ังกำ�ริใชี้จำ่�ยมี�กำข้่�น	ทั�งในปัจำจำ้บันและอน�คำต

จำ�กำผู้ลกำริะทบที�เกิำดข่้�นนี�	เริิ�มีแสิดงสัิญญ�ณกำ�ริชีะลอท�งเศริษัฐกิำจำมี�ตั�งแต่ปี	2562	โดยข้ย�ยตัว้เพีื่ยงร้ิอยละ	2.4	 
และติดลบถื่งริ้อยละ	 6.1	 ในปี	 2563	 สิำ�หรัิบในปี	 2564	 หลังจำ�กำมีีกำ�ริริะบ�ดในริะลอกำใหม่ี	 ทำ�ให้จำำ�นว้นผู้้้ติดเชืี�อ 
เพื่ิ�มีสิ้งกำว้่�	10,000	คำนต่อว้ัน	ทำ�ให้ภ�คำริัฐออกำมี�ตริกำ�ริล็อกำด�ว้น์	จำำ�กำัดเว้ล�เปิดดำ�เนินธิ้ริกำิจำในหล�ยพื่ื�นที�	เป็นผู้ลให้
เศริษัฐกำจิำเกำดิกำ�ริชีะงกัำอกีำคำรัิ�ง	โดยคำ�ดว้�่ในปี	2564	จำะข้ย�ยตวั้เพื่ยีงร้ิอยละ	1.2	ตำ��กำว่้�ที�ปริะมี�ณกำ�ริเตบิโตริอ้ยละ	3.5	

ดังนั�นมี�ตริกำ�ริฟื้้นฟ้เศริษัฐกำิจำจำ�กำผู้ลกำริะทบข้อง	COVID-19	ชี่ว้ยกำริะต้้นเศริษัฐกำิจำ	กำ�ริท่องเที�ยว้ในปริะเทศ	และ
กำ�ริจัำบจำ�่ยใชีส้ิอย	จำง่ถืก้ำนำ�มี�ใชี้ในกำ�ริรัิบมืีออย่�งต่อเนื�อง	ทั�งช่ีว้ยเพิื่�มีกำำ�ลงัซึ่ื�อ	กำริะต้น้กำ�ริจัำบจำ�่ยใชีส้ิอย	ลดคำ�่คำริองชีีพื่ 
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ข้องปริะชี�ชีน	 ริว้มีไปถื่งช่ีว้ยเหลือผู้้้ปริะกำอบกำ�ริริ�ยย่อยและภ�คำธิ้ริกิำจำที�ได้รัิบผู้ลกำริะทบ	 เชี่น	 มี�ตริกำ�ริด้�นกำ�ริ 
ชีว่้ยเหลอืเยยีว้ย�ปริะชี�ชีน	ผู่้�น	“โคำริงกำ�ริบตัริสิว้สัิดิกำ�ริแห่งรัิฐ”	“โคำริงกำ�ริเริ�ชีนะ”	“โคำริงกำ�ริ	มี.33	เริ�ริกัำกำนั”	ข้ณะที� 
มี�ตริกำ�ริฟื้้นฟ้เศริษัฐกำิจำ	 โดยกำ�ริกำริะต้้นกำำ�ลังซึ่ื�อผู้่�น	“โคำริงกำ�ริคำนละคำริ่�ง”	“โคำริงกำ�ริยิ�งใชี้ยิ�งได้”	 เป็นต้น	มี�ตริกำ�ริ 
ลดคำ่�คำริองชีีพื่	ในสิ่ว้นข้องคำ่�นำ��	คำ่�ไฟ	ริว้มีไปถื่งมี�ตริกำ�ริสิ่งเสิริิมีกำ�ริท่องเที�ยว้ภ�ยในปริะเทศ	ผู้่�นโคำริงกำ�ริเริ�เที�ยว้
ด้ว้ยกำัน	เป็นต้น	ซึ่่�งจำะมีีสิ่ว้นชี่ว้ยปริะคำับปริะคำองเศริษัฐกำิจำ	ริักำษั�ริะดับกำ�ริจำ้�งง�นในภ�คำกำ�ริผู้ลิตและภ�คำบริิกำ�ริ	

ปี	2564	จำง่เป็นชีว่้งเว้ล�ที�ท�้ท�ยมี�กำที�ส้ิดชีว่้งหน่�งข้องคำ�้ปลกีำไทย	เพื่ริ�ะต้องเผู้ชีญิทั�งภ�ว้ะเศริษัฐกำจิำและกำำ�ลงัซึ่ื�อ 
ที�ชีะลอตัว้	 กำ�ริหย้ดชีะงักำข้องกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำจำ�กำมี�ตริกำ�ริล็อกำด�ว้น์	 และผู้ลกำริะทบในริะบบกำ�ริผู้ลิตและกำ�ริข้นสิ่ง
อันเป็นผู้ลจำ�กำกำ�ริริะบ�ดข้อง	COVID-19	ริว้มีไปถื่งกำ�ริปริับเปลี�ยนพื่ฤติกำริริมีข้องผู้้้บริิโภคำ	ดังนั�น	ผู้้้คำ้�ปลีกำจำ่งต้องเริ่ง 
ปริบัเปลี�ยนว้ธิิดีำ�เนนิธิร้ิกิำจำให้ทนักำบักำ�ริเปลี�ยนแปลง	ไมีเ่พื่ยีงเพืื่�อรัิบมีอืกัำบจำำ�นว้นล้กำค้ำ�ที�เข้้�มี�จัำบจำ�่ยใชีส้ิอยที�ลดนอ้ยลง	 
แต่ยังริว้มีถื่งพื่ฤติกำริริมีกำ�ริช้ีอปปิ้งแบบใหมี่ข้องล้กำค้ำ�ภ�ยใต้ฐ�นว้ิถืีชีีวิ้ตใหมี่	 (New	Normal)	 ที�ต้องกำ�ริคำว้�มีสิะดว้กำ
ริว้ดเริว็้	สิ�มี�ริถืเข้้�ถืง่ข้้อม้ีล	ช่ีองท�งและร้ิปแบบกำ�ริซึ่ื�อและชีำ�ริะเงนิคำ�่สิินคำ�้และบริิกำ�ริไดท้ก้ำที�	ทก้ำเว้ล�	และทก้ำอป้กำริณ์
ที�สิะดว้กำ	 ได้เริ่งให้แพื่ลตฟอริ์มีออนไลน์กำล�ยมี�เป็นชี่องท�งกำ�ริข้�ยที�ตอบโจำทย์คำว้�มีต้องกำ�ริข้องผู้้้บริิโภคำได้มี�กำข่้�น	
ทำ�ให้ภ�คำธิ้ริกิำจำไมี่เพื่ียงแต่ผู้้้ปริะกำอบกำ�ริค้ำ�ปลีกำ	 แต่คำริอบคำล้มีถื่งผู้้้ผู้ลิตหล�ยริ�ยต่�งปริับตัว้และหันมี�ข้ย�ยบริิกำ�ริ
และตล�ดเชืี�อมีโยงออฟไลน์และออนไลน์เพืื่�อข้�ยสิินคำ้�ตริงส่้ิผู้้้บริิโภคำอย่�งริว้ดเริ็ว้และจำริิงจัำงมี�กำข่้�น	 ทั�งนี�คำ�ดว้่�ธิ้ริกำิจำ
คำ้�ปลีกำไทยในภ�พื่ริว้มีปี	2564	จำะหดตัว้ปริะมี�ณริ้อยละ	1	มี้ลคำ่�ริว้มีอย้่ที�ปริะมี�ณ	3.3	ล้�นล้�นบ�ท	ข้ณะที�คำ้�ปลีกำ
ในริ้ปแบบ	e-Commerce	คำ�ดว้่�จำะข้ย�ยตัว้ปริะมี�ณริ้อยละ	36	โดยมีีสิัดสิ่ว้นต่อคำ้�ปลีกำภ�พื่ริว้มีที�ปริะมี�ณริ้อยละ	11	
(ศ้นย์ว้ิจำัยกำสิิกำริไทย	และย้โริมีอนิเตอริ์)

อย่�งไริกำ็ต�มี	 ค้ำ�ปลีกำในร้ิปแบบริ้�นค้ำ�กำ็ยังคำงเป็นช่ีองท�งหลักำและยังคำงมีีคำว้�มีสิำ�คำัญ	 โดยจำำ�นว้นร้ิ�นค้ำ�ปลีกำ
ปริะเภทริ้�นสิะดว้กำซึ่ื�อ	ลักำษัณะกำล้่มีริ้�นย่อยภ�ยใต้บริิษััทเดียว้กำัน	(Chain	Store)	ในปี	2564	มีีทั�งสิิ�น	20,323	สิ�ข้�	 
เพิื่�มีข่้�น	 970	 สิ�ข้�	 โดยส่ิว้นใหญ่ยังคำงมี�จำ�กำกำ�ริข้ย�ยสิ�ข้�และเพิื่�มีร้ิปแบบริ้�นใหม่ีๆ	 ข้องริ้�น	 7-Eleven	 ทั�งนี� 
กำ�ริข้ย�ยสิ�ข้�ข้องผู้้้ค้ำ�ปลีกำส่ิว้นใหญ่เน้นไปที�จัำงหวั้ดเมืีองริอง	ริว้มีทั�งกำ�ริปรัิบปร้ิงร้ิ�นสิ�ข้�เดิมีให้มีีคำว้�มีทันสิมัียตริงกัำบ
พื่ฤติกำริริมีผู้้้บริิโภคำที�เปลี�ยนแปลงไป	 โดยนำ�เทคำโนโลยีมี�พัื่ฒน�ร้ิปแบบชี่องท�งกำ�ริเข้้�ถื่งสิินคำ้�และบริิกำ�ริ	 ช่ีองท�ง 
กำ�ริชีำ�ริะเงิน	 และกำ�ริสิ่งมีอบ	 ให้มีีคำว้�มีสิะดว้กำและริว้ดเริ็ว้	 โดยมีีกำ�ริผู้สิมีผู้สิ�นชี่องท�งริ้�นคำ้�ลักำษัณะออฟไลน์และ
ออนไลน์เข้้�ด้ว้ยกำันมี�กำข้่�น

ในปี	2564	บริิษััทฯ	ยังคำงมีีสิ่ว้นแบ่งกำ�ริตล�ดจำำ�นว้นสิ�ข้�ข้องริ้�นสิะดว้กำซึ่ื�อปริะมี�ณริ้อยละ	65	ริองลงมี�	ได้แกำ่	
เทสิโกำ้	โลตัสิ	เอ็กำซึ่์เพื่ริสิ	และมีินิ	บิ�กำซึ่ี	สิัดสิ่ว้นริ้อยละ	9	และ	6	ต�มีลำ�ดับ	

(หน่วย : ร้าน) 2562 2563 2564

ริ้�นคำ้�สิะดว้กำซึ่ื�อนอกำสิถื�นีบริิกำ�รินำ��มีัน 15,066 16,082 16,958

ริ้�น	7-Eleven 9,998 10,608 11,210

ริ้�นอื�นๆ	 5,068 5,474 5,748

ริ้�นคำ้�ในสิถื�นีบริิกำ�รินำ��มีันทั�งหมีด 3,174 3,271 3,365

ริ้�น	7-Eleven 1,714 1,824 1,924

ริ้�นอื�นๆ 1,460 1,447 1,441

รวมจำานี้วนี้ร�านี้สะด้วกู้ซี่�อ 18,240 19,353 20,323

หมี�ยเหต้:	 ริ้�นสิะดว้กำซึ่ื�อริ�ยใหญ่ในลักำษัณะกำล้่มีข้องริ้�นย่อยที�อย้่ภ�ยใต้บริิษััทเดียว้กำัน	(Chain	Store)

ที�มี�:		 จำ�กำกำ�ริริว้บริว้มีและปริะมี�ณกำ�ริข้อง	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
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สิำ�หริบัปี	2565	คำ�ดว่้�เศริษัฐกำจิำไทยมีีแนว้โนม้ีฟ้ื้นตัว้ข่้�น	อนัเป็นผู้ลมี�จำ�กำสิถื�นกำ�ริณ์กำ�ริริะบ�ดข้องโริคำที�คำลี�คำล�ย
ข้่�น	ยอดผู้้้ติดเชีื�อต่อว้ันเริิ�มีลดน้อยลง	จำ�กำกำ�ริกำริะจำ�ยว้ัคำซึ่ีนที�คำริอบคำล้มี	โดยกำว้่�ริ้อยละ	70	ข้องปริะชี�กำริได้ริับว้ัคำซึ่ีน
เข้็มีแริกำ	 ข้ณะที�ภ�คำริัฐเริิ�มีคำล�ยล็อกำด�ว้น์	 เปิดปริะเทศต้อนริับนักำท่องเที�ยว้ต่�งชี�ติมี�ตั�งแต่ว้ันที�	 1	พื่.ย.	 2564	 และ 
ห�กำสิ�มี�ริถืคำว้บคำ้มีกำ�ริแพื่ร่ิริะบ�ดข้องไว้รัิสิโคำโริน�สิ�ยพื่ันธิ้์ใหมี่	 2019	 ได้ในริะดับที�น่�พื่อใจำ	 จำะทำ�ให้ภ�คำธิ้ริกิำจำ 
ทยอยฟ้ื้นตวั้และสิ�มี�ริถืดำ�เนนิกำจิำกำริริมีได้ต�มีปกำติ	โดยสิภ�พัื่ฒน�เศริษัฐกำจิำและสัิงคำมีแห่งชี�ติคำ�ดกำ�ริณ์กำ�ริข้ย�ยตวั้
ท�งเศริษัฐกำิจำที�ริ้อยละ	3.5-4.5	

อย่�งไริก็ำต�มีธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำในปี	 2565	 ยังคำงมีีคำว้�มีท้�ท�ย	 แมี้จำะผู้่�นชี่ว้งกำ�ริชีะลอตัว้อย่�งร้ินแริงไปแล้ว้ก็ำต�มี	 
แตย่งัคำงต้องเตริยีมีรัิบมืีอกัำบเหต้กำ�ริณ์ที�อ�จำจำะเกำดิข่้�นในอน�คำต	โดยตอ้งมีองห�โอกำ�สิจำ�กำวิ้กำฤต	ปรัิบตัว้ใหเ้ริว็้	(Agility)	
สิอดริบักำบัคำว้�มีต้องกำ�ริข้องตล�ดและผู้้บ้ริิโภคำที�คำ้น้เคำยกำบักำ�ริใชีเ้ทคำโนโลยเีป็นท�งเลอืกำในกำ�ริจัำบจำ�่ย	ริว้มีถืง่ให้คำว้�มี
สิำ�คำัญกำับสิ้ข้ภ�พื่อน�มีัย	คำ้ณภ�พื่	และคำว้�มีปลอดภัยข้องสิินคำ้�และบริิกำ�ริมี�กำข้่�น	ทั�งนี�	 ผู้้้คำ้�ปลีกำไมี่เพื่ียงต้องปริับตัว้ 
ให้ทันกำ�ริเปลี�ยนแปลงข้องผู้้้บริิโภคำเพืื่�อแย่งชิีง	 Share	 of	 Wallet	 ผู่้�นกำ�ริผู้สิมีผู้สิ�นชี่องท�งออฟไลน์และออนไลน์	 
ริว้มีไปถืง่ตอ้งว้�งแผู้นบริิห�ริจำดักำ�ริคำน	คำ้ค่ำ�้	และริะบบจำดักำ�ริสิินคำ�้และโลจำสิิตกิำส์ิเพื่ื�อคำว้�มีตอ่เนื�องข้องธิร้ิกำจิำ	แตย่งัตอ้ง
แข้ง่กำบัคำ้แ่ข้ง่ทั�งท�งตริงและท�งออ้มีที�พื่ย�ย�มีข้ย�ยท�งเลอืกำแบบสิะดว้กำคำริบจำบที�เดยีว้ใหก้ำบัผู้้บ้ริิโภคำ	ผู้�่นกำ�ริร่ิว้มีมีอื
เป็นพัื่นธิมิีตริท�งธิร้ิกำจิำเพืื่�อสิร้ิ�งคำว้�มีแตกำต�่ง	ทั�งจำ�กำเจำ�้ข้องแบรินดข์้�ยตริงไปยงัผู้้บ้ริิโภคำ	(D2C	:	Direct	to	Consumer)	 
กำ�ริคำ้�ออนไลน์ข้้�มีปริะเทศ	 ริว้มีไปถ่ืงข้�ยโดยตริงริะหว้่�งผู้้้บริิโภคำ	 (C2C	 :	 Consumer	 to	 Consumer)	 พื่ริ้อมีด้ว้ย 
ริ้ปแบบกำ�ริทำ�กำ�ริตล�ดใหมี่ๆ	ทั�งแบบเฉพื่�ะเจำ�ะจำงริ�ยกำล้่มี	ริ�ยบ้คำคำล	(Customization)	มี�กำข้่�น	

กู้ารจ้ด้หาผลิตภั้ณีฑ์์หร่อบริกู้าร
บริิษัทัฯ	ได้ให้คำว้�มีสิำ�คำญักำบักำ�ริส่ิงมีอบคำณ้ค่ำ�ไปยังผู้้้บริิโภคำ	ด้ว้ยกำ�ริคำว้บคำม้ีคำณ้ภ�พื่และใส่ิใจำในทก้ำขั้�นตอนตั�งแต่

ว้ัตถื้ดิบ	กำริะบว้นกำ�ริคำัดสิริริ	และด้แลกำ�ริผู้ลิตในสิ่ว้นข้องคำ้่คำ้�	ไปจำนถื่งกำ�ริกำริะจำ�ยสิินคำ้�สิ้่ผู้้้บริิโภคำ
ในปี	2564	กำล้่มีบริิษััทมีีเคำริือข้่�ยคำ้่คำ้�มี�กำกำว้่�	2,600	ริ�ย	ทั�งข้น�ดใหญ่	กำล�ง	และริ�ยย่อย	อีกำทั�งท�งบริิษััทฯ	 

ยงัไดเ้ปิดโอกำ�สิและสินบัสิน้นสิินคำ�้ทอ้งถืิ�น	ผู้้ป้ริะกำอบกำ�ริริ�ยยอ่ย	เกำษัตริกำริ	เพื่ื�อสิริ�้งริ�ยไดกั้ำบว้สิิ�หกำจิำข้น�ดกำล�งและ
ข้น�ดยอ่มี	(SMEs)	ทำ�ใหสิ้ินคำ�้มีีคำว้�มีหล�กำหล�ย	เพีื่ยงพื่อ	และลดคำว้�มีเสีิ�ยงจำ�กำกำ�ริพื่่�งพื่�	หริอืกำริะจำก้ำตวั้ข้องกำ�ริจำดัห� 
สิินคำ้�	 อีกำทั�งท�งบริิษััทฯ	 ยังได้รัิบกำ�ริยอมีรัิบและได้กำ�ริจัำดอันดับที�ดีในม้ีมีข้องคำว้�มีสัิมีพัื่นธิ์	 และปฏิิบัติที�ดีต่อกัำนกำับ 
คำ้่คำ้�และพื่ันธิมีิตริท�งธิ้ริกำิจำ

ในสิ่ว้นข้องกำ�ริกำริะจำ�ยสิินคำ้�	บริิษััทฯ	มีีศ้นย์กำริะจำ�ยสิินคำ้�ข้น�ดใหญ่ที�คำริอบคำล้มีพื่ื�นที�ทั�ว้ปริะเทศ	สิำ�หริับสิินคำ้�
ทั�ว้ไปอ้ณหภ้มีิปกำติจำำ�นว้น	10	แห่ง	สิำ�หริับสิินคำ้�คำว้บคำ้มีอ้ณหภ้มีิ	11	แห่ง	อีกำทั�งยังได้ข้ย�ยไปสิ้่กำ�ริกำริะจำ�ยสิินคำ้�ที�มีี
คำว้�มีเฉพื่�ะมี�กำข้่�น	เชี่น	ข้นมีปัง	สิินคำ้�แชี่แข้็ง	ชี็อคำโกำแลต	สิินคำ้�ออนไลน์	เป็นต้น	พื่ริ้อมีด้ว้ยริะบบกำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริ 
ที�ทนัสิมัียและมีีปริะสิิทธิภิ�พื่	เพืื่�อใหมั้ี�นใจำว่้�จำะสิ�มี�ริถืรัิกำษั�คำณ้ภ�พื่สิินคำ�้จำนถืง่มีอืล้กำค้ำ�	ริ�้นสิ�ข้�จำะไดร้ิบัสิินคำ�้คำริบถืว้้น	 
ตริงเว้ล�	ไมี่เสิียโอกำ�สิกำ�ริข้�ย	ทั�งนี�	บริิษััทฯ	ถืือได้ว้่�เป็นผู้้้คำ้�ปลีกำที�มีีพื่ื�นที�ศ้นย์กำริะจำ�ยสิินคำ้�มี�กำที�สิ้ดในปริะเทศ

กลยุทธุ์ทางธุุรกิจำ	เพ่�อมุ่งไปส้่การเจำริญเต่ิบโต่อย่างต่่อเน่�องและยั�งย่น	
ปี	 2564	 เป็นอีกำหน่�งปีที�มีีคำว้�มีท้�ท�ยต่อกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำ	 อันเนื�องมี�จำ�กำสิถื�นกำ�ริณ์กำ�ริแพื่ร่ิริะบ�ดข้อง	 

COVID-19	ตลอดไปจำนถืง่มี�ตริกำ�ริกำ�ริคำว้บคำม้ีข้องภ�คำรัิฐ	ที�ส่ิงผู้ลใหวิ้้ถืชีีีว้ติข้องผู้้ค้ำนเปลี�ยนแปลงไปอย่�งคำ�ดไม่ีถืง่	เกำดิเป็นชีีวิ้ต 
ว้ิถืีใหมี่	 หริือ	 New	 Normal	 ที�ภ�คำธิ้ริกำิจำต้องเร่ิงปริับตัว้เพืื่�อตอบสินองคำว้�มีต้องกำ�ริข้องผู้้้บริิโภคำและยังคำงไว้้ซึ่่�งคำว้�มีสิ�มี�ริถื 
ในกำ�ริแข้ง่ข้นั	ท�่มีกำล�งตล�ดคำ�้ปลกีำที�มีีกำ�ริแข้ง่ข้นักัำนอย่�งด้เดอืดและมีีผู้้เ้ล่นริ�ยใหม่ีๆ	เกิำดข่้�นมี�กำมี�ย	โดยอ�ศยัคำว้�มีกำ�้ว้หน้�
ข้องเทคำโนโลยีเป็นปัจำจำัยเริ่งที�สิำ�คำัญ

จำ�กำสิถื�นกำ�ริณ์กำ�ริแพื่ริ่ริะบ�ดข้อง	 COVID-19	 บริิษััท	 ซึ่ีพื่ี	 ออลล์	 จำำ�กัำด	 (มีห�ชีน)	 ได้ให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับกำ�ริด้แล 
ส้ิข้อน�มียัข้องพื่นกัำง�นและคำว้�มีปลอดภัยข้องล้กำคำ�้ที�เข่้้�มี�ใช้ีบริิกำ�ริในร้ิ�น	7-Eleven	อย่�งเข้้มีข้้น	โดยท�งบริิษัทัฯ	ไดมี้ีกำ�ริเตรีิยมี 
คำว้�มีพื่ร้ิอมีและดำ�เนินมี�ตริกำ�ริในกำ�ริด้แล	เฝ้้�ริะวั้ง	และปอ้งกำนักำ�ริแพื่ร่ิริะบ�ดมี�อย�่งตอ่เนื�อง	เพืื่�อสิร้ิ�งคำว้�มีเชืี�อมัี�นให้กำบัล้กำคำ�้ 
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ที�เข้้�มี�ใชีบ้ริิกำ�ริทั�ว้ปริะเทศ	ริว้มีถืง่ไดเ้ริง่เดนิหน�้โคำริงกำ�ริ	“คำนไทยไมีท่ิ�งกำนั”	เพื่ื�อสินบัสิน้นภ�ริกำจิำในกำ�ริปอ้งกำนักำ�ริแพื่ริร่ิะบ�ด	
ให้กำับองคำ์กำริ	 หน่ว้ยง�นริ�ชีกำ�ริ	 บ้คำล�กำริท�งกำ�ริแพื่ทย์	 เจำ้�หน้�ที�สิ�ธิ�ริณส้ิข้	 และเจำ้�หน้�ที�ที�เกำี�ยว้ข้้อง	 ในกำ�ริปฏิิบัติหน้�ที� 
เพืื่�อส้ิข้ภ�พื่ข้องพีื่�น้องคำนไทยทก้ำคำน	ในข้ณะเดยีว้กัำน	ท�งบริิษัทัฯ	ได้เลง็เหน็คำว้�มีจำำ�เป็นว้�่	“กำล่้มีเปริ�ะบ�ง”	อนัได้แกำ	่เดก็ำ	เย�ว้ชีน	 
ผู้้้ส้ิงอ�ย้	 ผู้้้พิื่กำ�ริ	 ทั�งที�อ�ศัยอย่้ในม้ีลนิธิิและช้ีมีชีน	 นับได้ว่้�เป็นอีกำกำล่้มีปริะชี�ชีนสิำ�คำัญที�ต้องได้รัิบกำ�ริช่ีว้ยเหลืออย่�งเริ่งด่ว้น	
เนื�องด้ว้ยผู้ลกำริะทบจำ�กำกำ�ริริะบ�ดมีีโอกำ�สิทำ�ให้คำ้ณภ�พื่ชีีวิ้ตและส้ิข้ภ�พื่ข้องกำล่้มีเปริ�ะบ�งอ่อนแอลงได้มี�กำกำว้่�ปกำติ	 ตลอดปี
ที�ผู้่�นมี�	ท�งบริิษััทฯ	จำ่งได้ดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื�อง	เพื่ื�อมีอบข้องใชี้ที�จำำ�เป็นในกำ�ริดำ�ริงชีีว้ิตให้กำับผู้้้พื่ิกำ�ริ	ผู้้้ด้อยโอกำ�สิที�ได้ริับ
ผู้ลกำริะทบ	ปริะกำอบด้ว้ย	เคำริื�องอ้ปโภคำ	บริิโภคำ	แอลกำอฮอล์	นำ��ดื�มี-ข้องใชี้จำำ�เป็นในชีีว้ิตปริะจำำ�ว้ัน	

นอกำเหนือจำ�กำภ�ริกำิจำต�มีปณิธิ�นองค์ำกำริ	 “ริ่ว้มีสิร้ิ�งสิริริค์ำและแบ่งปันโอกำ�สิให้ท้กำคำน”	 ดังที�ได้กำล่�ว้ไปแล้ว้ข้้�งต้น	 
ในปี	2564	ท�งบริิษััทฯ	กำ็เริ่งปริับกำลย้ทธิ์องคำ์กำริ	โดยมีีกำลย้ทธิ์ที�สิำ�คำัญสิ�มี�ริถืสิริ้ปได้ดังนี�

1. กลยุทธ์ด้านออนไลน์ทูออฟไลน์ : 7Delivery และ All Online ห้างใกล้บ้าน
นบัตั�งแตป่ี	2563	ที�เริิ�มีเกำดิกำ�ริแพื่ริร่ิะบ�ดข้อง	COVID-19	ท�งบริิษัทัฯ	กำไ็ด้ตริะหนกัำแลว้้ว้�่คำว้�มีสิะดว้กำจำ�กำกำ�ริมีี 

ริ้�นสิ�ข้�คำริอบคำล้มีและเข้้�ถื่งท้กำชี้มีชีน	(Physical	Convenience)	อย่�งเดียว้	อ�จำไมี่เพื่ียงพื่อตอบสินองคำว้�มีต้องกำ�ริ
ข้องล้กำคำ้�อีกำต่อไป	โดยบริิษััทฯ	กำำ�หนดคำ้ณคำ่�ที�สิ่งมีอบให้ล้กำคำ้�	(Value	Proposition)	ในกำ�ริเป็น	“All	Convenience”	
ผู้สิมีผู้สิ�นริะหว้่�งชี่องท�งออฟไลน์และออนไลน์	ภ�ยใต้สิโลแกำน	“สิะดว้กำคำริบ	จำบที�เดียว้”	ทั�ง	“สิะดว้กำซึ่ื�อ	สิะดว้กำจำ่�ย	
สิะดว้กำรัิบ	 อย�กำได้อะไริ	 เซึ่เว้่นสิ่งให้ถื่งที�”	 เพืื่�อริองรัิบว้ิถืีชีีวิ้ตย้คำดิจำิทัลอย่�งคำริบว้งจำริ	 สิร้ิ�งปริะสิบกำ�ริณ์กำ�ริจัำบจำ่�ย 
ใชี้สิอยใหมี่ๆ	ตอบสินองคำว้�มีต้องกำ�ริให้กำับล้กำคำ้�ที�มีีมี�กำกำว้่�	14	ล้�นคำนต่อว้ัน

บริิษัทัฯ	จำง่ได้ม่้ีงมัี�นพื่ฒัน�แอปพื่ลเิคำชีนั	ภ�ยใตชื้ี�อ	“7APP”	ให้เป็นแพื่ลตฟอร์ิมีในกำ�ริสัิ�งสิินคำ�้ที�ล้กำค้ำ�สิ�มี�ริถืเลอืกำ 
ได้ว้่�จำะเลือกำทั�งอ�ห�ริ	 เคำริื�องดื�มี	 ข้องท�นเล่น	ผู้ักำ	ผู้ลไมี้	 สิินคำ้�พื่ริ้อมีปริ้ง	 และสิินคำ้�อื�นๆ	 ในริ้�น	7-Eleven	 และริับ
สิินคำ้�ทันทีภ�ยใน	30	น�ที	ภ�ยใต้บริิกำ�ริ	7Delivery	หริือเลือกำสิั�งและซึ่ื�อสิินคำ้�อีกำหล�กำหล�ยภ�ยใต้บริิกำ�ริ	“All	Online	 
ห้�งใกำล้บ้�น”	 โดยล้กำคำ้�สิ�มี�ริถืสัิ�งสิินคำ้�ล่ว้งหน้�	 และเลือกำมี�รัิบสิินคำ้�ได้ด้ว้ยตนเองที�ร้ิ�น	 7-Eleven	 ด้ว้ยบริิกำ�ริ 
ที�สิะดว้กำสิบ�ยตลอด	24	ชีั�ว้โมีง	หริือจำะเลือกำให้นำ�สิินคำ้�ไปสิ่งที�บ้�น	ซึ่่�งบริิษััทฯ	ได้สิริริห�สิินคำ้�เข้้�มี�เพื่ิ�มีเติมีในริะบบ
อย�่งต่อเนื�อง	เพืื่�อให้มีีคำว้�มีหล�กำหล�ยและสิ�มี�ริถืตอบโจำทย์คำว้�มีตอ้งกำ�ริข้องล้กำคำ�้ต�มีสิถื�นกำ�ริณอ์ย�่งริว้ดเริว็้	และมีี 
สิินคำ้�คำริอบคำล้มีท้กำกำล่้มีล้กำคำ้�และชี่ว้งอ�ย้วั้ย	 ยกำตัว้อย่�ง	 ในชี่ว้งที�มีีมี�ตริกำ�ริล็อกำด�ว้น์ข้องท�งรัิฐบ�ล	 เพืื่�อป้องกำัน 
กำ�ริแพื่ริร่ิะบ�ดข้อง	COVID-19	ท�งบริิษัทัฯ	กำเ็ริง่นำ�สิินค้ำ�จำำ�เป็นเพืื่�อกำ�ริอป้โภคำบริิโภคำ	อ�ท	ิหน้�กำ�กำอน�มียั	แอลกำอฮอลล์	 
ชี้ดตริว้จำ	ATK	ข้้�ว้สิ�ริ	อ�ห�ริแห้ง	ไข้่ไกำ่	ผู้ักำสิด	และผู้ลไมี้	ริว้มีถื่งอ�ห�ริและเคำริื�องดื�มีพื่ริ้อมีริับปริะท�น	มี�ให้บริิกำ�ริ
ปริะชี�ชีนถื่งบ้�น	 ริว้มีถื่งสิินคำ้�ที�ได้ริับคำว้�มีนิยมีอย่�ง	 อ�ห�ริเสิริิมี	 สิมี้นไพื่ริ	 และว้ิต�มีิน	 เพื่ื�อด้แลริ่�งกำ�ยให้แข้็งแริง	 
และสิำ�หริับผู้้้ที�ทำ�ง�นที�บ้�น	 (Work	 from	 Home)	 หริือคำนที�กำักำตัว้อย่้ที�บ้�น	 อ้ปกำริณ์ออกำกำำ�ลังกำ�ย	 เคำรืิ�องเล่นเกำมี 
และกำิจำกำริริมีสิันทน�กำ�ริต่�งๆ	ริว้มีถื่งเคำริื�องใชี้ไฟฟ้�	อ้ปกำริณ์สิำ�หรัิบทำ�คำว้�มีสิะอ�ดและตกำแต่งบ้�น	กำ็มีีกำ�ริเริ่งจำัดสิริริ
เข้้�มี�ในริะบบอย่�งเริ่งด่ว้นเพื่ื�อใหล้้กำคำ้�ได้เลือกำจำับจำ่�ยด้ว้ย	ซึ่่�งริ้ปแบบธิ้ริกำิจำและบริิกำ�ริใหมี่ๆ	เหล่�นี�	เป็นกำ�ริใชี้จำ้ดแข้็ง
จำ�กำเคำริอืข้�่ยร้ิ�นสิ�ข้�ที�ใหญท่ี�ส้ิดและกำริะจำ�ยตัว้คำริอบคำล้มีทั�ว้ทั�งปริะเทศ	มี�ต่อยอดกำบัชีอ่งท�งกำ�ริสัิ�งผู้�่นแพื่ลตฟอร์ิมี
แบบออนไลน์	เป็นกำ�ริสิริ้�งปริะสิบกำ�ริณ์ใหมี่ให้กำับล้กำคำ้�และสิริ้�งคำว้�มีแตกำต่�งกำับคำ้่แข้่งในธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำอื�นๆ	

นอกำจำ�กำชี่องท�งออนไลน์แล้ว้	ท�งบริิษััทฯ	ยังเปิดชี่องท�งใหมี่สิำ�หริับล้กำคำ้�ให้คำนสิ�มี�ริถืสิั�งข้องมี�สิ่งถื่งบ้�นได้	
ด้ว้ยบริิกำ�ริสิั�งสิินคำ้�ผู้่�นท�งโทริศัพื่ท์	(Call	Center)	ที�เบอริ์	1371	เบอริ์เดียว้กำ็สิ�มี�ริถืสิั�งสิินคำ้�ต่�งๆ	ในริ้�น	7-Eleven	 
ไดท้นัท	ีไมีจ่ำำ�เป็นตอ้งกำดผู้�่นแอปพื่ลเิคำชีนั	เหมี�ะสิำ�หริบัคำนที�ไมีส่ิะดว้กำ	เชีน่	ผู้้ส้้ิงอ�ย้	ไมีมี่ีสิมี�ริท์โฟน	หริอืไมีมี่ีสิญัญ�ณ
อินเทอริ์เน็ต	กำ็สิ�มี�ริถืโทริไปสิั�งได้ง่�ยๆ	

ในมีติขิ้องกำ�ริชีำ�ริะเงนินั�น	เพืื่�อให	้“สิะดว้กำจำ�่ย”	ท�งบริิษัทัฯ	ไดพ้ื่ฒัน�ริะบบนเิว้ศเพืื่�อสินบัสิน้นธิร้ิกำจิำอย�่งตอ่เนื�อง	 
จำ�กำเดิมีที�ได้เพิื่�มีท�งเลือกำในกำ�ริชีำ�ริะคำ่�สิินคำ้�และบริิกำ�ริในหล�กำหล�ยร้ิปแบบ	 นอกำเหนือจำ�กำกำ�ริชีำ�ริะด้ว้ยเงินสิด	 
เพืื่�อตอบสินองกำับสิังคำมีดิจำิทัลและสัิงคำมีไร้ิเงินสิด	 ริว้มีถื่งเป็นกำ�ริลดคำว้�มีเสีิ�ยงข้องกำ�ริสัิมีผู้ัสิเงิน	 ในช่ีว้งสิถื�นกำ�ริณ์	
COVID-19	แพื่ร่ิริะบ�ดดว้้ย	ทั�งนี�	ภ�ยในริ�้น	7-Eleven	ทก้ำสิ�ข้�	ตลอดไปจำนถ่ืงแพื่ลตฟอร์ิมี	7App	ที�มีีบริิกำ�ริ	7Delivery	
และ	All	Online	ห้�งใกำล้บ้�นนั�น	ล้ว้นริองริับกำ�ริชีำ�ริะเงินคำ่�สิินคำ้�และบริิกำ�ริ	ผู้่�น	Mobile	Payment	ข้อง	True	Money	
Wallet	และผู้้้ใหบ้ริิกำ�ริอื�นๆ	ล้กำคำ�้ยงัสิ�มี�ริถืชีำ�ริะเงนิผู้�่นบตัริเคำริดติได	้โดยไมีมี่ีกำ�ริกำำ�หนดยอดใชีจ้ำ�่ยขั้�นตำ��	เพื่ื�ออำ�นว้ย
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คำว้�มีสิะดว้กำและกำริะต้น้ยอดกำ�ริใช้ีจำ�่ยข้องล้กำคำ�้	ทั�งนี�	กำ�ริชีำ�ริะคำ�่สิินคำ�้และบริิกำ�ริท�งชีอ่งท�งอเิล็กำทริอนกิำสิ	์(Digital	
Payment)	ในปี	2564	มีีกำ�ริเติบโตอย่�งกำ้�ว้กำริะโดด	โดยปัจำจำ้บันคำิดเป็นเกำือบริ้อยละ	20	ข้องกำ�ริชีำ�ริะเงินทั�งหมีด	

นอกำจำ�กำ	“สิะดว้กำจำ่�ย”	แล้ว้	บริิษััทฯ	ยังเริ่งพื่ัฒน�ธิ้ริกำิจำกำ�ริให้บริิกำ�ริท�งกำ�ริเงิน	(Financial	Services)	ภ�ยใต้
กำ�ริดำ�เนินง�นข้อง	 “เคำ�น์เตอริ์เซึ่อริ์ว้ิสิ”	 โดยได้ข้ย�ยคำว้�มีร่ิว้มีมีือคำริอบคำล้มีธิน�คำ�ริชัี�นนำ�ทั�งข้องริัฐและเอกำชีนเกำือบ
ท้กำแห่ง	 เพื่ื�อให้เป็นตัว้แทนริับฝ้�กำและถือนเงินแทนธิน�คำ�ริ	(Banking	Agency)	ที�ริ้�น	7-Eleven	ทั�ว้ปริะเทศ	ชี่ว้ยให้
ล้กำคำ้�ที�มีีคำว้�มีต้องกำ�ริทำ�ธิ้ริกำริริมีเงินสิดหลังเว้ล�ทำ�กำ�ริปกำติ	 สิ�มี�ริถืเข้้�ถื่ง	 “บริิกำ�ริธิน�คำ�ริ”	 ได้อย่�งสิะดว้กำยิ�งข้่�น
ตลอด	24	ชีั�ว้โมีง	

กำ�ริเตริยีมีคำว้�มีพื่ริอ้มีต�มีแนว้ท�งกำลยท้ธิ์เหล�่นี�	ไดพ้ื่สิิจ้ำน์ใหเ้หน็แลว้้ว้�่บริษิััทฯ	ยงัสิ�มี�ริถืใหบ้ริกิำ�ริตอบสินอง
คำว้�มีต้องกำ�ริข้องล้กำค้ำ�ได	้ท่�มีกำล�งบริิบทคำว้�มีเปลี�ยนแปลงต่�งๆ	ที�เกำดิข่้�น	โดยยอดกำ�ริสัิ�งสิินคำ�้ผู่้�นท�งช่ีองท�ง	O2O	
ริว้มีถื่งกำ�ริบริิกำ�ริ	Delivery	มีีกำ�ริเติบโตข้่�นอย่�งริว้ดเริ็ว้และมีีนัยสิำ�คำัญในชี่ว้งกำ�ริแพื่ริ่ริะบ�ดข้อง	COVID-19	

2. กลยุทธ์ด้านร้านสาข้า : การข้ยายสาข้าและสร้าง “เสน่ห์ร้าน” เลือกสรรสินค้าให้สอดคล้องกับพิฤติกรรมู 
 และความูต้องการข้องลูกค้าในแต่ละพิื�นที่

ถื่งแมี้กำ�ริค้ำ�ข้�ยผู้่�นชี่องท�งออนไลน์จำะทวี้คำว้�มีสิำ�คำัญมี�กำข่้�นในปัจำจำ้บัน	 แต่บริิษััทฯ	 กำ็ยังให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับ 
กำ�ริข้ย�ยริ้�นสิ�ข้�ใหมี่	อย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่บนทำ�เลที�มีีศักำยภ�พื่	คำริอบคำล้มีทั�ว้ท้กำพื่ื�นที�	ทั�งในและต่�งปริะเทศ	สิำ�หริับ	 
ในปริะเทศไทย	เพืื่�อใหบ้ริิกำ�ริริองริบักำ�ริข้ย�ยตวั้ข้องช้ีมีชีนเมีอืงและคำว้�มีตอ้งกำ�ริอป้โภคำบริิโภคำข้องล้กำคำ�้	และเป็นกำ�ริ
ข้ย�ยริัศมีีกำ�ริให้บริิกำ�ริ	7Delivery	กำับล้กำคำ้�ให้มี�กำข้่�น	ในปี	2564	บริิษััทฯ	ตั�งเป้�หมี�ยเปิดสิ�ข้�ใหมี่จำำ�นว้น	700	สิ�ข้�	
ซึ่่�งบริิษัทัฯ	สิ�มี�ริถืดำ�เนนิกำ�ริไปไดต้�มีแผู้นแมีก้ำ�ริกำอ่สิร้ิ�งริ�้นสิ�ข้�จำะไดร้ิบัผู้ลกำริะทบจำ�กำสิถื�นกำ�ริณ	์COVID-19	บ�้ง
กำต็�มี	โดยบริิษัทัฯ	กำำ�หนดกำลย้ทธ์ิกำ�ริข้ย�ยสิ�ข้�ไปยงัหวั้เมืีองริองที�มีีศกัำยภ�พื่และมีีกำ�ริเติบโตอย่�งริว้ดเร็ิว้ในช่ีว้งริะยะ
เว้ล�ไมีก่ำี�ปีที�ผู่้�นมี�	ร้ิปแบบข้องสิ�ข้�นั�น	จำะม่้ีงเนน้ริ�้นที�มีีข้น�ดใหญ	่ในลกัำษัณะ	Stand	Alone	มีีพืื่�นที�จำอดริถืบริิกำ�ริมี�กำข่้�น	 
พื่ริอ้มีทั�งเพิื่�มีข้น�ดพืื่�นที�ข้�ยในร้ิ�น	เพืื่�อเพิื่�มีคำว้�มีหล�กำหล�ยข้องสิินค้ำ�	โดยเฉพื่�ะสิินค้ำ�อป้โภคำบริิโภคำภ�ยในคำรัิว้เรืิอน	
(In-home	 Consumption)	 อย่�งสิินคำ้�แพื่็กำใหญ่ข้น�ดใหญ่	 ที�เติบโตมี�ตั�งแต่ชี่ว้งที�มีีกำ�ริแพื่ริ่ริะบ�ดข้องสิถื�นกำ�ริณ์	
COVID-19	ตลอดไปจำนถื่งบทบ�ทใหมี่ข้องริ้�นสิ�ข้�ที�เป็นจำ้ดกำริะจำ�ยสิินคำ้�ให้กำับบริิกำ�ริสิ่งสิินคำ้�แบบ	Delivery	 เพื่ื�อให้
ริ�้นสิ�ข้�มีสีินิคำ้�พื่ริอ้มีสิริริพื่	ไมีเ่สิยีโอกำ�สิกำ�ริข้�ย	ทั�งยงัสิ�มี�ริถืริักำษั�คำ้ณภ�พื่สินิคำ้�เพื่ื�อสิง่มีอบสิิ�งที�ดทีี�สิด้ใหแ้กำ่ลก้ำคำ้�	

นอกำจำ�กำนี�	ภ�ยในริ�้นยงัมีีกำ�ริจำดัสิริริพืื่�นที�จำำ�หน่�ยอ�ห�ริและเคำรืิ�องดื�มี	ในร้ิปแบบข้องกำ�ริปริะกำอบอ�ห�ริสิดมี�กำ
ข้่�น	ทั�งมี้มีกำ�แฟและเบเกำอริี�อบสิด	ทั�งภ�ยใต้แบรินด์	 “All	Café”	และ	“Kudsan”	 โดยในปีที�ผู้่�นมี�	มีีสิินคำ้�เมีน้ใหมี่ๆ	 
ที�ออกำมี�และได้ริับคำว้�มีนิยมีและเสีิยงตอบรัิบจำ�กำล้กำคำ้�เป็นอย่�งดี	 อ�ทิ	 พื่ิซึ่ซึ่่�อบสิดที�ริ้�น	 และเมีน้เคำรืิ�องดื�มีที�ไมี่ใชี่
กำ�แฟ	 (Non-coffee)	 อย่�งชี�ผู้ลไมี้	 สิมี้ทตี�	 และนำ��ผู้ลไมี้คำั�นสิด	 เป็นต้น	 และในริ้�นที�มีีพื่ื�นที�ใหญ่และมีีล้กำคำ้�หน�แน่น	
อย่�งที�อย่้อ�ศัย	 อ�คำ�ริสิำ�นักำง�น	 ก็ำจำะจำัดสิริริให้มีีพืื่�นที�ม้ีมี	 “Food	 Place”	 สิำ�หริับปริะกำอบอ�ห�ริสิดแบบง่�ยๆ	 โดยมีี 
เมีน้	 Signature	 อย่�งข้้�ว้ไข้่ข้้นหน้�ต่�งๆ	 ข้้�ว้หม้ีน่้มีกำริะเทียมีพื่ริิกำไทย	 ยำ�บะหมีี�กำ่�งสิำ�เริ็จำร้ิป	 เป็นต้น	 พื่ร้ิอมีพืื่�นที� 
ริบัปริะท�นอ�ห�ริภ�ยในริ�้น	เพืื่�อคำว้�มีสิะดว้กำสิำ�หริบัล้กำคำ�้	ซึ่่�งปัจำจำบ้นัมีีกำ�ริข้ย�ย	Food	Place	ไปทั�งสิิ�นกำว่้�	1,500	สิ�ข้�	 
ริว้มีถื่งมีีพืื่�นที�ให้บริิกำ�ริร้ิปแบบใหมี่ๆ	 อย่�งคำริบว้งจำริ	 ไมี่ว้่�จำะเป็นกำ�ริบริิกำ�ริริับฝ้�กำเงินแทนธิน�คำ�ริ	 (Bank	 Agent)	 
กำ�ริบริิกำ�ริรัิบชีำ�ริะและจำองตั�ว้	กำ�ริบริิกำ�ริรัิบส่ิงพัื่สิด้ภ�ยใตแ้บรินด	์“Speed-D”	และกำ�ริใหบ้ริิกำ�ริรัิบฝ้�กำซัึ่กำอบรีิด	เป็นตน้	

ในสิ่ว้นข้องต่�งปริะเทศ	บริิษััทฯ	 ได้สิิทธิิ�ในกำ�ริเปิดริ้�น	7-Eleven	ที�ปริะเทศกำัมีพื่้ชี�และล�ว้	และได้ทำ�กำ�ริเปิด 
สิ�ข้�แริกำที�กำริ้งพื่นมีเปญ	ปริะเทศกำัมีพื่้ชี�	ไปเมีื�อเดือนสิิงห�คำมีที�ผู้่�นมี�	ซึ่่�งแมี้ในปริะเทศเพื่ื�อนบ้�นจำะได้ริับผู้ลกำริะทบ 
จำ�กำสิถื�นกำ�ริณ์	 COVID-19	 ไมี่ต่�งจำ�กำปริะเทศไทย	 แต่ด้ว้ยชืี�อเสิียงข้องท�งบริิษััทฯ	 และสิินคำ้�ไทยที�มีีคำ้ณภ�พื่	 
สิริ�้งคำว้�มีเชืี�อมัี�นไดด้	ีทำ�ใหมี้ีล้กำคำ�้หม้ีนเว้ยีนกำนัเข้้�มี�ใชีบ้ริิกำ�ริเป็นจำำ�นว้นมี�กำ	ต�มีมี�ตริกำ�ริปอ้งกำนัท�งด�้นสิ�ธิ�ริณส้ิข้ 
อย่�งเคำร่ิงคำรัิด	 และสิ่งผู้ลให้ผู้ลปริะกำอบกำ�ริเป็นไปอย่�งน่�พื่อใจำ	 ทั�งนี�	 บริิษััทฯ	 ตั�งเป้�หมี�ยจำะข้ย�ยริ้�นสิ�ข้�ต่อไป 
ในกำัมีพื่้ชี�	และจำะเปิดสิ�ข้�แริกำในปริะเทศล�ว้	ภ�ยในปี	2565	

ในสิ่ว้นข้องต้้จำำ�หน่�ยสิินคำ้�อัตโนมีัติ	 (Vending	Machine)	 ที�ให้บริิกำ�ริจำำ�หน่�ยสิินคำ้�	 อ�ห�ริ	 เคำรืิ�องดื�มี	 และ
สิินคำ้�ในชีีวิ้ตปริะจำำ�ว้ัน	 เพืื่�ออำ�นว้ยคำว้�มีสิะดว้กำกัำบล้กำคำ้�ในพืื่�นที�ที�ไมี่มีีร้ิ�นสิ�ข้�นั�น	 ในปี	 2564	 ได้ข้ย�ยต้้จำำ�หน่�ย
สิินคำ้�อัตโนมีัติ	(Vending	Machine)	ไปทั�งสิิ�นกำว้่�	2,600	ต้้ทั�ว้ปริะเทศ	โดยจำ้ดแข้็ง	คำือ	กำ�ริตั�งต้้จำำ�หน่�ยสิินคำ้�อัตโนมีัต ิ
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ในทำ�เลที�มีีศักำยภ�พื่	กำ�ริมีีริะบบแจำง้สิินคำ�้ข้�ด	และมีีพื่นักำง�นจำ�กำร้ิ�นสิ�ข้�ที�อย่้ใกำล้เคำยีงสิ�มี�ริถืนำ�สิินคำ�้มี�เตมิีได้มี�กำถ่ืง	 
3	ริอบตอ่ว้นั	ทำ�ให้สิินคำ�้ในต้้มีีคำว้�มีสิดใหมีแ่ละหล�กำหล�ยอย่้เสิมีอ	นอกำจำ�กำนี�	ล้กำคำ�้ยงัสิ�มี�ริถืเลอืกำชีำ�ริะเงนิไดห้ล�กำหล�ย 
ชีอ่งท�ง	นับเป็นท�งเลอืกำที�ตริงกัำบคำว้�มีต้องกำ�ริข้องวิ้ถืชีีีวิ้ตในย้คำสิมัียใหมีแ่ละได้ผู้ลตอบรัิบจำ�กำล้กำค้ำ�เป็นอย่�งด	ีเพื่ริ�ะ
ให้บริิกำ�ริคำนในช้ีมีชีน	 โริงง�น	 หรืิอที�พัื่กำอ�ศัยปริะเภทคำอนโดมิีเนียมี	 โดยเฉพื่�ะในช่ีว้งเว้ล�เร่ิงด่ว้นและช่ีว้งเว้ล�ที�ห�
ข้องกำนิริบัปริะท�นย�กำ	เชีน่	ย�มีคำำ��คำนื	และในชีว่้งที�กำ�ริแพื่ริร่ิะบ�ดข้อง	COVID-19	ร้ินแริง	ที�ทำ�ใหล้้กำคำ�้ไมีอ่ย�กำเดนิท�ง 
ออกำไปไกำลบ้�น	หริือริ้�นคำ้�	ริ้�นอ�ห�ริใกำล้บ้�นปิดทำ�กำ�ริ	ล้กำคำ้�กำ็มีีท�งเลือกำจำ�กำกำ�ริใชี้บริิกำ�ริจำำ�หน่�ยสิินคำ้�อัตโนมีัติ	
ซึ่่�งสิะดว้กำ	สิะอ�ด	และมีีคำว้�มีปลอดภัยจำ�กำกำ�ริสิัมีผู้ัสิสิ้ง	

3.  กลยุทธ์การเพิิ่มูประสิทธิภาพิด้วยเทคโนโลยี (Digital Transformation)
ด้ว้ยคำว้�มีกำ้�ว้หน้�ท�งเทคำโนโลยีและนว้ัตกำริริมีต่�งๆ	ในปัจำจำ้บัน	ท�งบริิษััทฯ	ได้ให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับกำ�ริคำ้นห�และ

เลอืกำสิริริเทคำโนโลยแีละนว้ตักำริริมีใหมี่ๆ 	(Retail	Tech)	อย่�งริะบบปัญญ�ปริะดษิัฐ์	หริอื	Artificial	Intelligence	(AI)	และ
ซึ่อฟต์แว้ริ์กำ�ริทำ�ง�นอัตโนมีัติ	หริือ	Robotic	Process	Automation	(RPA)	เข้้�มี�ปริะย้กำต์ใชี้เป็นเคำริื�องมีือในกำ�ริบริิห�ริ
จำดักำ�ริ	เพิื่�มีปริะสิิทธิภิ�พื่และเพิื่�มีขี้ดคำว้�มีสิ�มี�ริถืในกำ�ริแข่้งข้นัให้กำบัธิร้ิกำจิำคำ�้ปลกีำ	โดยเฉพื่�ะกำ�ริผู้สิมีผู้สิ�นเทคำโนโลยี	
เข้้�มี�ปริับใช้ีและยกำริะดับกำ�ริบริิห�ริจัำดกำ�ริภ�ยในร้ิ�นสิ�ข้�	 เพืื่�อให้ริ้�นสิ�ข้�ที�มีีอย่้	 มีีปริะสิิทธิิภ�พื่	 มีีคำว้�มีทันสิมัีย	 
ทั�งในด้�นเทคำโนโลยี	 สิิ�งอำ�นว้ยคำว้�มีสิะดว้กำ	 ริว้มีไปถื่งอ้ปกำริณ์สิมีัยใหม่ีเข้้�มี�ใช้ี	 เพืื่�อให้ริ้�นสิ�ข้�สิ�มี�ริถืด่งด้ดล้กำคำ้�	
มีีสิินคำ้�ที�เหมี�ะสิมี	 และสิอดคำล้องกัำบคำว้�มีต้องกำ�ริข้องล้กำค้ำ�	 สิริ้�งปริะสิบกำ�ริณ์ในกำ�ริจำับจำ่�ยใชี้สิอยที�สิะดว้กำริว้ดเริ็ว้	
ตอบสินองไลฟ์สิไตล์คำนร่้ินใหมี่	 และกำ�ริก้ำ�ว้เข้้�ส่้ิสัิงคำมีย้คำดิจำิทัล	 เชี่นเดียว้กำับกำ�รินำ�เทคำโนโลยีและนวั้ตกำริริมีมี�ใช้ี 
ในกำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริริะบบห่ว้งโซึ่่มี้ลคำ่�	 (Value	 Chain)	ตั�งแต่ต้นนำ��ไปยันปล�ยนำ��	 โดยเฉพื่�ะอย่�งยิ�งริะบบโลจำิสิติกำสิ ์
และกำ�ริบริิห�ริจัำดกำ�ริคำลังสิินคำ้�	 เพืื่�อเพิื่�มีปริะสิิทธิิภ�พื่และคำว้�มีริว้ดเริ็ว้แมี่นยำ�ในกำ�ริส่ิงมีอบสิินคำ้�ถื่งมืีอผู้้้บริิโภคำ	 
ทั�งยังเป็นกำ�ริลดต้นท้นและคำ่�ใชี้จำ่�ยที�เกำิดข้่�นจำ�กำสิินคำ้�คำงคำ้�งและสิินคำ้�ที�ต้องตัดจำ่�ยด้ว้ย	

ในข้ณะเดียว้กัำน	 เทคำโนโลยีต่�งๆ	 กำ็ได้ริับกำ�รินำ�มี�ปริะย้กำต์ใช้ีอย่�งเหมี�ะสิมีในกำ�ริดำ�เนินง�นด้�นกำ�ริอน้รัิกำษั์ 
สิิ�งแว้ดล้อมีภ�ยใต้นโยบ�ย	7	Go	Green	ด้ว้ย	โดยบริิษััทฯ	ได้มี้่งเน้นกำ�ริจำัดกำ�ริพื่ลังง�นอย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่	คำริอบคำล้มี 
กำ�ริปริับปริ้งริะบบและอ้ปกำริณ์ไฟฟ้�ต่�งๆ	ในริ้�น	7-Eleven	ภ�ยใต้กำลย้ทธิ์	“ริ้�นเพื่ื�อสิิ�งแว้ดล้อมี”	อ�ทิ	กำ�ริปริับปริ้ง
ปริะสิิทธิิภ�พื่คำอยล์เย็น	สิำ�หริับต้้แชี่เย็นข้น�ดใหญ่	กำ�รินำ�เคำริื�องปรัิบอ�กำ�ศ	ปริะเภท	Inverter	และหลอดไฟ	LED	มี�ใชี้	 
กำ�ริผู้ลิตพื่ลังง�นไฟฟ้�จำ�กำพื่ลังง�นแสิงอ�ทิตย์	 กำ�ริพัื่ฒน�ร้ิปแบบกำ�ริกำ่อสิร้ิ�งร้ิ�นแบบ	 Knockdown	 Store	 และ 
นำ�ว้ัสิด้เปลือกำอ�คำ�ริกำลับมี�ใชี้ใหมี่	ตลอดไปจำนถื่งกำ�ริจำัดทำ�โคำริงกำ�ริสิถื�นีอัดปริะจำ้ไฟฟ้�สิำ�หริับย�นยนต์ไฟฟ้�	 (EV)	
ที�ริ้�นสิ�ข้�	เป็นต้น

4.  กลยุทธ์ด้านลูกค้า 
กำ�ริสิริ้�งและริักำษั�สิัมีพื่ันธิภ�พื่กำับล้กำคำ้�	ยังเป็นอีกำหน่�งกำลย้ทธิ์ที�บริิษััทฯ	ให้คำว้�มีสิำ�คำัญอย่�งที�สิ้ด	เพื่ื�อริักำษั�ให้

ล้กำคำ�้ยังคำงใชีบ้ริิกำ�ริอย่�งตอ่เนื�องไปตลอดทก้ำช่ีว้งวั้ย	(Lifetime	Customer)	ตั�งแตเ่ดก็ำไปเป็นวั้ยร่้ิน	วั้ยทำ�ง�น	คำริอบคำรัิว้	
ไปจำนเข้้�ส่้ิวั้ยชีริ�	 ซึ่่�งคำว้�มีต้องกำ�ริข้องล้กำค้ำ�ในย้คำปัจำจำ้บันมีีคำว้�มีแตกำต่�งหล�กำหล�ย	บริิษััทฯ	 จำ่งต้องปริับให้กำลย้ทธ์ิ 
กำ�ริสืิ�อสิ�ริกำ�ริตล�ดและกำ�ริทำ�โปริโมีชัี�นมีีคำว้�มีเฉพื่�ะเจำ�ะจำงและออกำแบบใหเ้ป็นสิว่้นตวั้มี�กำข่้�น	(Mass	Customization	&	 
Personalization)	ในข้ณะเดยีว้กำนั	ปริะสิบกำ�ริณ์กำเ็ป็นปัจำจำยัหน่�งที�มีีผู้ลต่อกำ�ริตัดสิินใจำเลอืกำซึ่ื�อสิำ�หริบัล้กำคำ�้เป็นอย่�งมี�กำ	
ล้กำคำ้�สิ่ว้นใหญ่ในปัจำจำ้บันมีักำเลือกำซึ่ื�อสิินคำ้�ที�ตัว้ปริะสิบกำ�ริณ์	ไมี่เพื่ียงแคำ่ตัว้สิินคำ้�หริือริ�คำ�เท่�นั�น	ตลอดริะยะเว้ล�กำว้่�
สิองปีที�ผู้่�นมี�	บริิษััทฯ	จำ่งได้มี้่งมีั�นพื่ัฒน�และยกำริะดับริะบบสิมี�ชีิกำภ�ยใต้ชีื�อ	“ออลล์	เมีมีเบอริ์	(All	Member)”	ผู้่�น
แอปพื่ลิเคำชัีนผู้่�นโทริศัพื่ท์มีือถืือ	 โดยมีีสิมี�ชิีกำในริะบบส้ิงถ่ืง	 14	 ล้�นคำน	ซึ่่�งริะบบสิมี�ชิีกำดังกำล่�ว้	 นอกำจำ�กำจำะใชี้เป็น 
ชี่องท�งกำ�ริสืิ�อสิ�ริแบบสิองท�งที�ดีและใกำล้ชีิดกัำบล้กำคำ้�แล้ว้	 ยังชี่ว้ยให้สิมี�ชิีกำได้รัิบสิิทธิิปริะโยชีน์และสิิทธิิพิื่เศษัต่�งๆ	 
ที�คำ้้มีคำ่�	 เช่ีน	 กำ�ริสิะสิมีแต้มีจำ�กำกำ�ริซึ่ื�อข้องและนำ�แต้มีมี�ใช้ีแทนเงินสิด	 ซึ่ื�อสิินคำ้�ในริ�คำ�พิื่เศษั	 หริือแลกำรัิบสิินคำ้� 
พื่รีิเมีียมีต่�งๆ	ตลอดไปจำนถืง่สิิทธิพิื่เิศษัในกำ�ริริว่้มีสิน้กำ	ร่ิว้มีชิีงโชีคำ	และเข้้�ร่ิว้มีกำจิำกำริริมีด�้นเอนเตอร์ิเทนเมีนต์	ตลอดไป 
จำนถื่งสิ่ว้นลดโปริโมีชีั�นพื่ิเศษัต่�งๆ	ที�คำัดสิริริมี�เฉพื่�ะสิมี�ชีิกำอีกำมี�กำมี�ย	ทั�งนี�	จำ�กำคำว้�มีผู้้กำพื่ันและสิิทธิิปริะโยชีน์ต่�งๆ	
จำ�กำกำ�ริเป็นสิมี�ชิีกำ	“All	Member”	ทำ�ให้ล้กำคำ�้ที�เป็นสิมี�ชิีกำมีียอดกำ�ริจำบัจำ�่ยซึ่ื�อสิินคำ�้และคำว้�มีถืี�ในกำ�ริเข้้�มี�ใช้ีบริิกำ�ริ
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ส้ิงกำว้่�ล้กำคำ้�ทั�ว้ไปอย่�งมีีนัยสิำ�คำัญ	 ทั�งนี�	 ในปีต่อๆ	 ไปบริิษััทฯ	 ยังตั�งเป้�ข้ย�ยฐ�นสิมี�ชิีกำอย่�งต่อเนื�อง	 และพัื่ฒน� 
สิิทธิิปริะโยชีน์ที�แตกำต่�งเป็นริ�ยบ้คำคำล	โดยว้ิเคำริ�ะห์จำ�กำข้้อมี้ลและพื่ฤติกำริริมีกำ�ริซึ่ื�อสิินคำ้�ที�ผู้่�นมี�	เพื่ื�อให้ล้กำคำ้�ท้กำคำน
ได้ปริะโยชีน์จำ�กำริะบบสิมี�ชีิกำข้อง	“All	Member”	อย่�งแท้จำริิง	และตริงต�มีคำว้�มีต้องกำ�ริมี�กำที�สิ้ด

นอกำจำ�กำแอปพื่ลิเคำชีันผู้่�นโทริศัพื่ท์มืีอถืือแล้ว้	 บริิษััทฯ	 ยังได้พัื่ฒน�ช่ีองท�งติดต่อสืิ�อสิ�ริกัำบล้กำค้ำ�ที�มีีคำว้�มี 
หล�กำหล�ยและสิอดคำล้องกำับพื่ฤติกำริริมีกำ�ริสิื�อสิ�ริในปัจำจำ้บันข้องล้กำคำ้�	 โดยเฉพื่�ะชี่องท�งออนไลน์	 ผู้่�นโซึ่เชีียลมีีเดีย 
ที�ไดร้ิบัคำว้�มีนยิมีในปัจำจำ้บัน	อย�่ง	TikTok,	Instagram,	Twitter,	Line,	YouTube	และ	Facebook	ริว้มีไปถื่งกำ�ริ	Streaming	
Live	สิดด้ว้ย	โดยปัจำจำ้บันมีีผู้้้ติดต�มีริว้มีท้กำชี่องท�งริว้มีกำว้่�	60	ล้�นริ�ย	ทั�งนี�	กำ�ริพื่ฒัน�ชี่องท�งติดต่อสิื�อสิ�ริกำับล้กำคำ้�
ต่�งๆ	โดยเฉพื่�ะบนอินเทอริ์เน็ตและสิื�อสิังคำมีออนไลน์ที�หล�กำหล�ย	ทำ�ให้บริิษััทฯ	ได้ริับฟังเสิียง	(Voice	of	Customer)	 
และคำว้�มีคำิดเห็นล้กำคำ้�โดยตริง	 (Customer	 Feedback)	 เพืื่�อศ่กำษั�	 ทำ�คำว้�มีเข้้�ใจำพื่ฤติกำริริมีผู้้้บริิโภคำ	 คำว้บคำ้่ไปกำับ 
กำ�ริสิำ�ริว้จำวิ้จำยั	ริว้มีไปถืง่กำ�ริสัิงเกำตพื่ฤติกำริริมีข้องล้กำคำ�้	เพืื่�อนำ�มี�วิ้เคำริ�ะห์ข้้อม้ีลในเชิีงล่กำ	(Data	Analytic)	ในกำ�ริเข้้�ถืง่ 
และเข้้�ใจำคำว้�มีต้องกำ�ริข้องลก้ำคำ้�	โดยใชีเ้ทคำโนโลยทีี�เหมี�ะสิมีเพื่ื�อใหเ้กำิดคำว้�มีริว้ดเริ็ว้และแมี่นยำ�ยิ�งข้่�นและนำ�ไปสิ้ก่ำ�ริ 
นำ�เสินอสิินค้ำ�และบริิกำ�ริให้ตริงต�มีคำว้�มีต้องกำ�ริ	 (Customized	 Offering)	 กำ�ริออกำแบบและปริับกำริะบว้นกำ�ริทำ�ง�น
และกำ�ริให้บริิกำ�ริที�มีีปริะสิิทธิิภ�พื่	 ริองริับสิังคำมีดิจำิทัล	 และนำ�มี�ใชี้ปริะกำอบกำ�ริว้�งแผู้นเพื่ื�อห�โอกำ�สิท�งธิ้ริกำิจำในกำ�ริ
ตอบสินองคำว้�มีต้องกำ�ริและพื่ฤติกำริริมีข้องล้กำคำ้�ต่อไปในอน�คำต	

5.  กลยุทธ์ด้านสินค้า : จุดหมูายปลายทางข้องอาหารและเครื่องดื่มู (Food & Drink Destination)  
 และสินค้าเพิื่อสุข้ภาพิ (Health & Wellness) 

หน่�งในกำลย้ทธิด์�้นสิินค้ำ�ที�สิำ�คำญั	คำอื	กำ�ริสิร้ิ�งให้	7-Eleven	เป็นจำด้หมี�ยปล�ยท�งที�	1	ในใจำล้กำคำ�้เมืี�อน่กำถืง่อ�ห�ริและ
เคำรืิ�องดื�มี	(Food	&	Beverage	Destination)	มีีสิดัสิว่้นยอดข้�ยกำว่้�ริอ้ยละ	70	โดยยังคำงย่ดมัี�นสิโลแกำน	“หิว้เมืี�อไหริก็่ำแว้ะมี�”	 
ที�ริ้�น	7-Eleven	คำว้บคำ้่ไปกำับกำ�ริบริิกำ�ริสิ่งสิินคำ้�ต�มีคำว้�มีต้องกำ�ริ	(On-demand	Delivery)	ต�มีสิโลแกำน	“หิว้เมีื�อไหริ่
กำ็สิั�งเลย”	เพื่ื�อตอบสินองกำ�ริข้ย�ยตัว้ข้องแพื่ลตฟอริ์มีออนไลน์เดลิเว้อริี�ด้ว้ย	บริิษััทฯ	มีีแผู้นเพื่ิ�มีจำำ�นว้นสิินคำ้�	เมีน้สิินคำ้�
พื่ริ้อมีริับปริะท�น	(Ready-to-Eat	:	RTE)	ใหมี่ๆ	ให้มีีคำว้�มีหล�กำหล�ยมี�กำข้่�น	เพื่ื�อริองริับคำว้�มีต้องกำ�ริข้องกำล้่มีล้กำคำ้�
และกำ�ริเป็นร้ิ�นอิ�มีสิะดว้กำที�เตม็ีร้ิปแบบ	มีีทั�งอ�ห�ริจำ�นเดี�ยว้และกำบัข้้�ว้ที�พื่ฒัน�ริว่้มีกัำบผู้้ผู้้ลติอ�ห�ริที�เป็นพัื่นธิมีติริ	และ
ได้ริ่ว้มีออกำเมีน้ใหมี่ๆ	กำับแบรินด์อ�ห�ริดังอย่�ง	ริสินิยมี	หริือเมีน้	Chef	Care	ที�ได้เชีฟชีื�อดังอย่�ง	เจำ๊ไฝ้มี�ริ่ว้มีริังสิริริคำ์
เมีน้ให้	เป็นต้น	ซึ่่�งสิินคำ้�เมีน้ใหมี่เหล่�นี�มีีกำริะแสิและเสิียงตอบริับที�ดีมี�กำจำ�กำล้กำคำ้�	

นอกำจำ�กำอ�ห�ริปริ้งสิำ�เริ็จำพื่ริ้อมีริับปริะท�น	(Ready-to-Eat	:	RTE)	แล้ว้	ท�งบริิษััทฯ	ยังได้ยกำริะดับข้องกำ�ริให ้
บริิกำ�ริอ�ห�ริและเคำรืิ�องดื�มีภ�ยในริ้�น	 โดยมีีบริิกำ�ริอ�ห�ริปริะกำอบสิดพื่ร้ิอมีเสิิร์ิฟ	 ทั�ง	 “ชีงสิด	 อบสิด	 และปร้ิงสิด”	 
โดยมีีมี้มี	“Food	Place”	สิำ�หริับปริะกำอบอ�ห�ริสิดแบบง่�ยๆ	ด้ว้ยเมีน้ที�หล�กำหล�ย	สิ�มี�ริถืปริับได้ต�มีคำว้�มีต้องกำ�ริ	
เพืื่�อเป็นท�งเลอืกำที�สิะดว้กำสิบ�ย	สิะอ�ด	ริว้ดเริว็้	และปร้ิงด้ว้ยว้ตัถืดิ้บคำณ้ภ�พื่	และในสิว่้นข้องกำ�แฟและเบเกำอรีิ�อบสิดนั�น	 
บริิษััทฯ	ได้ข้ย�ยกำ�แฟสิด	“All	Café”	และริ้�น	“Kudsan”	ไปท้กำริ้�นสิ�ข้�ทั�ว้ปริะเทศ	พื่ริ้อมีทั�งให้บริิกำ�ริเบเกำอริี�อบสิด
ริว้มีแล้ว้กำว้่�	3,000	สิ�ข้�	โดยมีีเมีน้	Signature	อย่�ง	พื่ิซึ่ซึ่่�อบสิด	เป็นสิินคำ้�ที�ได้ริับคำว้�มีนิยมีและข้�ยดี	และในริ้�น
ยังมีีข้นมีหว้�น	ทั�งเบเกำอริี�แชี่เย็นแบบตะว้ันตกำอย่�ง	เคำ้กำ	คำริีมีโริล	เอแคำลริ์	ข้นมีหว้�นไทย	อ�ห�ริว้่�งในมีื�อริองท้อง	ผู้ักำ 
ผู้ลไมีส้ิดตดัแตง่พื่ริอ้มีท�นในแตล่ะวั้น	เพื่ื�อใหเ้กำดิคำว้�มีหล�กำหล�ยและเพิื่�มีท�งเลอืกำใหแ้กำล้่กำคำ�้เลอืกำบริิโภคำไดถ้ืง่	7	มืี�อ
ต่อว้ัน	ยิ�งไปกำว้่�ริสิชี�ติและคำว้�มีหล�กำหล�ยแล้ว้	อ�ห�ริและเคำริื�องดื�มีข้องบริิษััทฯ	ยังมีีคำว้�มีโดดเด่นและแตกำต่�งจำ�กำ
คำ้่แข้่ง	 โดยได้เพื่ิ�มีคำ้ณปริะโยชีน์และคำ้ณคำ่�ท�งโภชีน�กำ�ริ	 เพื่ื�อสิ่งเสิริิมีสิ้ข้ภ�พื่และสิ้ข้ภ�ว้ะที�ดีข้องคำนไทย	 อ�ทิ	 อ�ห�ริ
แคำลอริี�ตำ��	อ�ห�ริที�ลดเกำลือ	ลดนำ��ต�ล	ตอบโจำทย์ผู้้้บริิโภคำที�คำำ�น่งถื่งสิ้ข้ภ�พื่และกำ�ริเข้้�สิ้่สิังคำมีสิ้งอ�ย้ข้องสิังคำมีไทย	

ในสิ่ว้นข้องธิ้ริกำิจำอ�ห�ริและเคำริื�องดื�มี	นอกำริ้�น	7-Eleven	ท�งบริิษััทฯ	ให้บริิกำ�ริริ้�นเบเกำอริี�	เฮ้�สิ์	ริะดับพื่ริีเมีียมี	
ภ�ยใต้แบรินด์	Bellinee’s	Bake	&	Brew	โดยปัจำจำ้บันมีีริ้�นสิ�ข้�กำว้่�	100	ริ้�น	

บริิษััทฯ	ยังใสิ่ใจำและให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับกำ�ริคำว้บคำ้มีมี�ตริฐ�นคำว้�มีปลอดภัยด้�นอ�ห�ริ	(Food	Safety)	โดยพื่ัฒน�
ริะบบเพื่ิ�มีปริะสิิทธิิภ�พื่ข้องริะบบห่ว้งโซึ่่อ้ปท�นและกำ�ริตริว้จำสิอบย้อนกำลับ	(Traceability)	เพื่ื�อยกำริะดับคำ้ณภ�พื่สิินคำ้�
ตั�งแต่ผู้้้ผู้ลิต	กำ�ริข้นสิ่ง	และกำ�ริจำัดกำ�ริที�ริ้�น	เพื่ื�อให้ล้กำคำ้�ได้ริับสิินค้ำ�ที�มีีคำ้ณภ�พื่	สิดใหมี่ในท้กำๆ	มีื�อ	และบริิษััทฯ	ยังได ้
จำับมีือกำับพื่ันธิมีิตริอย่�ง	 ซีึ่พื่ีแริมี	 ซึ่ีพื่ีเอฟ	 เพืื่�อจำัดโปริโมีชัี�นเพืื่�อกำริะต้้นกำ�ริจำับจำ่�ยและช่ีว้ยเหลือล้กำคำ้�ด้�นค่ำ�คำริองชีีพื่	
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เนื�องจำ�กำสิภ�ว้ะเศริษัฐกำจิำที�ซึ่บเซึ่�จำ�กำสิถื�นกำ�ริณ	์COVID-19	โดยออกำเมีน้	“อิ�มีคำ้ม้ี”	ซึ่่�งเป็นอ�ห�ริพื่ร้ิอมีท�นกำลอ่งใหญ่	 
ให้เยอะ	 ริสิชี�ติอริ่อย	 มีีทั�งเมีน้ข้้�ว้และเมีน้เสิ้นมี�กำมี�ยหล�ยริ�ยกำ�ริ	 ริว้มีทั�งกำ�ริต่อยอดและพื่ัฒน�สิินคำ้�ริ่ว้มีกำับคำ้่คำ้� 
อื�นๆ	จำ�กำหล�ยกำล้่มีสิินคำ้�อย่�งต่อเนื�อง	และท่�มีกำล�งสิถื�นกำ�ริณ์กำ�ริแพื่ริ่ริะบ�ดข้อง	COVID-19	ที�ผู้้้คำนใชี้ชีีว้ิตอย้่บ้�น	
และ	Work	 form	Home	มี�กำข่้�น	 ทำ�ให้เกำิดคำว้�มีต้องกำ�ริทำ�อ�ห�ริกำินเองที�บ้�นเพืื่�อคำว้�มีสิะอ�ด	ปลอดภัย	 ตอบโจำทย์ 
ทั�งกำ�ริด้แลส้ิข้ภ�พื่	 และลดคำว้�มีเสีิ�ยงกำ�ริออกำนอกำบ้�น	 และเป็นกำ�ริใชี้เว้ล�ร่ิว้มีกำันภ�ยในคำริอบคำรัิว้มี�กำข่้�น	 ทำ�ให ้
คำว้�มีต้องกำ�ริในกำ�ริสิั�งซึ่ื�อข้องสิดและว้ัตถื้ดิบอ�ห�ริออนไลน์เติบโตข้่�นอย่�งริว้ดเริ็ว้	

นอกำจำ�กำสิินคำ�้กำล่้มีอ�ห�ริและเคำรืิ�องดื�มีแลว้้	เพืื่�อสิอดริบักำบัพื่ฤติกำริริมีข้องล้กำค้ำ�ที�หันมี�ใสิใ่จำส้ิข้ภ�พื่และคำว้�มีง�มี
มี�กำข้่�น	กำอปริกำับกำล้่มีผู้้้สิ้งอ�ย้ที�เริิ�มีมีีสิัดสิ่ว้นเพื่ิ�มีข้่�นในสิังคำมีไทย	บริิษััทฯ	ได้ข้ย�ยมี้มีสิินคำ้�สิ้ข้ภ�พื่	(Eat	Well	Corner)	
ที�ในปัจำจำ้บันมีีริ�ว้	 1,500	 สิ�ข้�	 จำำ�หน่�ยผู้ักำผู้ลไมี้สิด	 สิม้ีนไพื่ริ	 และสิินคำ้�ส้ิข้ภ�พื่คำริบว้งจำริ	 ในพืื่�นที�ที�มีีศักำยภ�พื่และ 
มีีคำว้�มีต้องกำ�ริ	อย่�งริ้�นในโริงพื่ย�บ�ล	เป็นต้น	โดยในปี	2564	ที�ผู้่�นมี�	พื่ฤติกำริริมีผู้้้บริิโภคำได้หันมี�ด้แลสิ้ข้ภ�พื่และ
สิ้ข้ภ�ว้ะที�ดี	เพื่ื�อให้ริ่�งกำ�ยมีีคำว้�มีแข้็งแริง	อันเป็นผู้ลกำริะทบสิืบเนื�องมี�จำ�กำกำ�ริแพื่ริ่ริะบ�ดข้องไว้ริัสิ	COVID-19	ทำ�ให้
ยอดข้�ยข้องสิินคำ�้ในกำล่้มีนี�เตบิโตและมีีกำ�ริข้ย�ยตัว้ข้องไลนสิ์ินคำ�้ใหมี่ๆ 	มี�กำมี�ย	ยกำตวั้อย�่งเชีน่	กำล่้มีผู้ลติภณัฑ์์สิินคำ�้
เคำริื�องดื�มีที�ให้ปริะโยชีน์ต่อริ่�งกำ�ย	(Functional	Drink)	อย่�งเคำริื�องดื�มีผู้สิมีว้ิต�มีินและแริ่ธิ�ต้	เป็นต้น

บริิษัทัฯ	ยังได้ข้ย�ยม้ีมีจำำ�หน�่ยย�สิ�มัีญปริะจำำ�บ้�นและผู้ลิตภัณฑ์์เพืื่�อส้ิข้ภ�พื่	“eXta”	ภ�ยในร้ิ�น	7-Eleven	ที�ใน
ปัจำจำบ้นัมีีคำริบทก้ำสิ�ข้�ทั�ว้ปริะเทศ	โดยท�งบริิษัทัฯ	ม่้ีงหว้งัให้	eXta	เป็นธิร้ิกิำจำที�ให้บริิกำ�ริด้�นส้ิข้ภ�พื่	อำ�นว้ยคำว้�มีสิะดว้กำ
ให้แกำช้่ีมีชีน	ด้ว้ยสิินค้ำ�และบริิกำ�ริที�หล�กำหล�ยในด้�นส้ิข้ภ�พื่	ไมีว่้�่จำะเป็นย�	อ�ห�ริเสิริิมี	เว้ชีสิำ�อ�ง	อป้กำริณก์ำ�ริแพื่ทย์	 
และผู้ลิตภัณฑ์์เพืื่�อส้ิข้ภ�พื่	 ที�ท้กำคำนสิ�มี�ริถืเข้้�ถื่งได้ง่�ยและเป็นที�พ่ื่�งข้องช้ีมีชีน	 เพืื่�อส่ิงเสิริิมีส้ิข้ภ�พื่อน�มัียที�ดีข้อง 
คำนไทยทั�ว้ปริะเทศ	ภ�ยใต้สิโลแกำน	“ส้ิข้ภ�พื่ดี	สิะดว้กำทก้ำที�	ทก้ำเว้ล�”	นอกำจำ�กำนี�	บริิษัทัฯ	ยังเร่ิงข้ย�ยร้ิ�น	“eXta	Plus”	ที�มีี
เภสิชัีกำริปริะจำำ�ร้ิ�นเป็นผู้้้ให้คำำ�ปร่ิกำษั�และพื่ร้ิอมีให้บริิกำ�ริ	โดยท�งบริิษัทัฯ	ไดเ้ปิดรัิบ	Store	Business	Partner	ริ�้นข้�ยย� 
ในกำล่้มีเภสิัชีกำริที�ต้องกำ�ริมีีริ้�นย�เป็นข้องตัว้เอง	 และม่้ีงเน้นกำ�ริพื่ัฒน�ศักำยภ�พื่ข้องเภสิัชีกำริและบ้คำล�กำริในริ้�น	 และ
เพืื่�อตอบโจำทย์สิังคำมีย้คำดิจำิทัลและตอบสินองล้กำคำ้�ที�มีีปัญห�ด้�นส้ิข้ภ�พื่	 ซึ่่�งอย่้ในพืื่�นที�ห่�งไกำลหรืิอไมี่สิะดว้กำในกำ�ริ 
เดินท�งมี�ที�ริ้�นสิ�ข้�	ทั�งนี�	ท�งบริิษััทฯ	ได้พื่ัฒน�แอปพื่ลิเคำชีัน	“All	Pharma	See”	เพื่ื�อสิริ้�งปริะสิบกำ�ริณ์ใหมี่ให้กำับ
คำนริกัำส้ิข้ภ�พื่	โดยแอปพื่ลิเคำชัีนได้ถืก้ำพัื่ฒน�เพืื่�อตอบสินองคำว้�มีต้องกำ�ริในด�้นต�่งๆ	มี�กำมี�ย	ทั�งกำ�ริใหค้ำำ�ปร่ิกำษั�เรืิ�อง
สิ้ข้ภ�พื่และกำ�ริใชี้ย�	จำ�กำเภสิัชีกำริโดยไมี่มีีคำ่�ใชี้จำ่�ย	ผู้่�นชี่องท�ง	Video	Call	และ	Chat	อัปเดตสิ�ริะสิ้ข้ภ�พื่	ริว้มีไปถื่ง 
เทรินด์ข้องคำนริักำสิ้ข้ภ�พื่ที�กำำ�ลังมี�แริง	คำ้นห�ริ้�นย�	เอ็กำซึ่์ต้�	พื่ลัสิ	ในบริิเว้ณใกำล้เคำียง	สิั�งซึ่ื�อสิินคำ้�สิ้ข้ภ�พื่	อ�ห�ริเสิริิมี
และอ้ปกำริณ์ท�งกำ�ริแพื่ทย์ได้ง่�ยๆ	ผู้่�นชี่องท�งออนไลน์	ริว้มีถื่งตริว้จำสิอบโปริโมีชีั�นพื่ิเศษัได้อีกำด้ว้ย

และในสิถื�นกำ�ริณ์ที�ย�กำลำ�บ�กำ	กำ�ริแพื่ริ่เชีื�อไว้ริัสิ	COVID-19	เป็นไปอย่�งริว้ดเริ็ว้และมีีกำ�ริพื่ัฒน�สิ�ยพื่ันธิ้์ใหมี ่
เกำิดข่้�นอย่�งต่อเนื�อง	 นอกำเหนือจำ�กำอ้ปกำริณ์จำำ�เป็นเพืื่�อป้องกำันตนเองอย่�ง	 หน้�กำ�กำอน�มีัย	 แอลกำอฮอลล์	 และ 
เจำลล�้งมีอืแลว้้	กำ�ริเร่ิงตริว้จำคำดักำริองห�เชืี�อเป็นเรืิ�องสิำ�คัำญ	ที�จำะทำ�ให้คำนไทยริอดพื่น้จำ�กำว้กิำฤต	ท�งริ�้น	eXta	Plus	จำง่ไดน้ำ�	 
Antigen	Test	Kit	ที�ได้มี�ตริฐ�นและผู้่�นกำ�ริริับริองจำ�กำสิำ�นักำง�นคำณะกำริริมีกำ�ริอ�ห�ริและย�	มี�จำำ�หน่�ยผู้่�นในริ�คำ�
ย่อมีเย�	เพื่ื�อให้คำนไทยได้เข้้�ถื่งกำ�ริตริว้จำคำัดกำริองที�เกำี�ยว้ข้้องกำับกำ�ริว้ินิจำฉัยกำ�ริติดเชีื�อที�กำ่อโริคำ	COVID-19	ด้ว้ยตนเอง
ที�บ้�น	ซึ่่�งทำ�ให้ปริะชี�ชีนได้ริับทริ�บถื่งสิถื�นกำ�ริณ์ติดเชีื�อกำ่อโริคำ	COVID-19	ข้องตนเองตั�งแต่ในริะยะเริิ�มีแริกำ	นำ�ไปสิ้ ่
กำริะบว้นกำ�ริตริว้จำวิ้นิจำฉัย	 ยืนยัน	 รัิกำษั�	 และป้องกัำนที�เหมี�ะสิมีโดยเริ็ว้	 ลดคำว้�มีเสีิ�ยงจำ�กำกำ�ริไปต่อคำิว้ตริว้จำห�เชืี�อที� 
โริงพื่ย�บ�ล	และยังชี่ว้ยแบ่งเบ�ภ�ริะข้องบ้คำล�กำริท�งกำ�ริแพื่ทย์อีกำด้ว้ย

ในสิว่้นข้องสิินคำ�้และผู้ลติภัณฑ์์เพื่ื�อคำว้�มีง�มี	ซึ่่�งเป็นสิินคำ�้ที�มีีคำว้�มีตอ้งกำ�ริเตบิโตส้ิงข่้�นมี�กำในปัจำจำบ้นั	ในปี	2564	นี�	
บริิษัทัฯ	ได้ทำ�กำ�ริเปิดตวั้สิินคำ�้พื่รีิเมีียมี	ภ�ยใตชื้ี�อแบรินด	์“All	Guardian”	ซึ่่�งเป็นริ�้นอนัดบั	1	ด้�นส้ิข้ภ�พื่และคำว้�มีง�มี 
จำ�กำสิิงคำโปริ์	โดยเป็นกำ�ริจำับมีือกำับบริิษััท	แดริี�	ฟ�ริ์มี	อินเตอริ์เนชีั�นแนล	โฮลดิ�ง	จำำ�กำัด	ซึ่่�งบริิษััทฯ	ได้เลือกำสิริริผู้ลิตภัณฑ์์
เพื่ื�อตอบโจำทย์คำว้�มีสิว้ยสิ้ข้ภ�พื่ดีที�ผู้่�นกำ�ริทดสิอบโดยแพื่ทย์ผู้้้เชีี�ยว้ชี�ญด้�นผู้ิว้หนังมี�ถื่ง	5	แบรินด์	ได้แกำ่	กำ�ริ์เดี�ยน	
คำ้ซึ่�บ�นะ	เดอริ์มี�	365	โบท�เนโกำ้	กำ�ริ์เด้น	และแฮปปี้	มี�สิกำ์	ที�ได้ริับคำว้�มีนิยมีอย่�งสิ้งในเอเชีีย	มี�ให้ล้กำคำ้�สิ�มี�ริถื
เข้้�ถื่งได้อย่�งสิะดว้กำสิบ�ยได้ที�ริ้�น	7-Eleven	ริ้�นย�	eXta	Plus	ริว้มีทั�งชี่องท�ง	ALL	Online	ด้ว้ย	
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6.  กลยุทธ์ด้านความูยั่งยืน ด้วยการดำาเนินธุรกิจอย่างมูีธรรมูาภิบาลและเป็นคนดีข้องสังคมู 
บริิษััทฯ	 ม่้ีงมัี�นดำ�เนินง�นภ�ยใต้วิ้สัิยทัศน์ด้�นคำว้�มียั�งยืน	 “เป็นองคำ์กำริที�อำ�นว้ยคำว้�มีสิะดว้กำให้ช้ีมีชีน	 สัิงคำมี	 

มีีคำว้�มีกิำนดี	 อย่้ดี	 มีีคำว้�มีส้ิข้”	 เพื่ื�อคำว้�มียั�งยืนที�คำริอบคำล้มีทั�งเศริษัฐกำิจำ	 สัิงคำมี	 สิิ�งแว้ดล้อมี	 และธิริริมี�ภิบ�ล	ภ�ยใต้ 
กำ�ริดำ�เนินง�นด้�นสิิ�งแว้ดล้อมี	สิังคำมี	และบริริษััทภิบ�ล	(Environmental,	Social	and	Governance	:	ESG)	โดยคำำ�น่งถื่ง 
ผู้้้มีีส่ิว้นได้เสิียท้กำกำล่้มีอย่�งทั�ว้ถื่ง	 อีกำทั�งยังม่้ีงสิร้ิ�งปริะโยชีน์ให้กำับสิังคำมีและปริะเทศ	 ภ�ยใต้หลักำบริริษััทภิบ�ล	 
ม่้ีงเนน้คำว้�มีโปริง่ใสิ	สิง่เสิริิมีกำ�ริตอ่ต�้นทจ้ำริิต	ปล้กำจำติสิำ�น่กำใหพ้ื่นักำง�นทก้ำคำนทำ�ง�นดว้้ยคำว้�มีซึ่ื�อสิตัย์	ส้ิจำริิต	มีีคำณ้ธิริริมี	
คำำ�น่งถื่งชี้มีชีน	สิังคำมี	และสิิ�งแว้ดล้อมี	 โดยมีีกำ�ริสิริ้�งคำ้ณคำ่�ให้กำับสิังคำมีและองคำ์กำริริ่ว้มีกำัน	(Creating	Shared	Value)	 
ในกำริะบว้นกำ�ริทำ�ง�น	 จำ�กำคำว้�มีม่้ีงมัี�นดำ�เนินธิ้ริกิำจำโดยคำำ�น่งผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสีิยในท้กำมิีติ	 ทั�งเศริษัฐกำิจำ	 สิังคำมี	 สิิ�งแว้ดล้อมี	 
เพืื่�อกำ�้ว้ไปส่้ิองคำก์ำริแห่งคำว้�มียั�งยืน	ภ�ยใต้ปณธิิ�น	“ริว่้มีสิร้ิ�งสิริริค์ำและแบง่ปันโอกำ�สิให้ทก้ำคำน”	มี�อย่�งตอ่เนื�องกำว่้�	33	ปี	

ด้�นสิังคำมี	 บริิษััทฯ	 ให้คำว้�มีสิำ�คำัญกัำบกำ�ริสิร้ิ�งคำ้ณคำ่�ท�งสัิงคำมีและกำ�ริสินับสิน้นในริะบบเศริษัฐกำิจำ	 ด้ว้ยกำ�ริ
พื่ัฒน�ทักำษัะ	สิ่งเสิริิมีอ�ชีีพื่เพื่ื�อสิริ้�งริ�ยได้สิำ�หริับว้ิสิ�หกำิจำข้น�ดกำล�งและข้น�ดย่อมี	(SMEs)	ผู้้้ปริะกำอบกำ�ริริ�ยย่อย	
เกำษัตริกำริ	ริว้มีถื่งกำล้่มีเปริะบ�ง	ซึ่่�งปัจำจำ้บัน	บริิษััทฯ	ได้มีีกำ�ริสิ่งเสิริิมีอ�ชีีพื่ให้เกำษัตริกำริได้มีีริ�ยได้ริว้มีกำว้่�	28,000	ริ�ย	 
ว้ิสิ�หกำิจำข้น�ดกำล�ง	ข้น�ดย่อมี	และริ�ยย่อย	ริว้มีกำว้่�	32,000	ริ�ย	และจำำ�นว้นกำล้่มีเปริ�ะบ�งที�ได้ริับกำ�ริสิ่งเสิริิมีอ�ชีีพื่ 
และสิริ้�งริ�ยได้	ริว้มีกำว้่�	2,900	ริ�ย	

นอกำจำ�กำนี�	บริิษััทฯ	ยังมี้่งสิ่งเสิริิมีคำว้�มีคำิดสิริ้�งสิริริคำ์ใหมี่ๆ	เพื่ื�อสิริริสิริ้�งเป็นนว้ัตกำริริมีที�ทริงคำ้ณคำ่�	จำนเกำิดเป็น
คำว้�มีริ่ว้มีมีือข้อง	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	กำับพื่ันธิมีิตริทั�งภ�คำริัฐและเอกำชีนกำว้่�	11	องคำ์กำริ	ริว้มีถื่งทีมีง�นนักำว้ิจำัย	และศ้นย์บ่มีเพื่�ะ
นว้ัตกำริริมีข้องมีห�ว้ิทย�ลัยต่�งๆ	ทั�ว้ปริะเทศ	เพื่ื�อเปิดโอกำ�สิให้คำ้่คำ้�และผู้้้ปริะกำอบกำ�ริ	SMEs	ไทย	มีีโอกำ�สิและชี่องท�ง 
แสิดงสิินค้ำ�ที�แปลกำใหมี่และมีีคำ้ณภ�พื่	 ผู่้�นกำ�ริปริะกำว้ดริ�งวั้ล	 7	 Innovation	 Awards	 ในง�น	 “Thailand	 Synergy	 
เพื่ื�อ	SMEs	ไทย”	มี้ลคำ่�เพื่ิ�มีที�เป็นปริะโยชีน์ต่อยอดให้กำับเศริษัฐกำิจำ	สิังคำมี	และปริะเทศชี�ติ	

สิำ�หริับกำ�ริศ่กำษั�และเริียนริ้้ตลอดชีีว้ิต	บริิษััทฯ	ยังให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับกำ�ริสิ่งเสิริิมีกำ�ริศ่กำษั�	พื่ัฒน�เย�ว้ชีน	 โดย 
เชีื�อมีั�นว้�่กำ�ริมีอบโอกำ�สิท�งกำ�ริศ่กำษั�สิ�มี�ริถืเปิดปริะต้สิ้โ่อกำ�สิท�งอ�ชีีพื่และคำ้ณภ�พื่ชีีว้ติที�ดขี้่�นได	้โดยในปี	2564	นี�	 
ซึ่พีื่	ีออลล์ไดม้ีอบทน้กำ�ริศก่ำษั�ใหก้ำบันกัำเริยีนวิ้ทย�ลยัเทคำโนโลยปีัญญ�ภวัิ้ฒนแ์ละเคำริอืข้�่ยริว้มี	จำำ�นว้น	6,574	ทน้	ริว้มีเป็น 
เงินกำว้่�	83	ล้�นบ�ท	และเตริียมีมีอบท้นกำ�ริศ่กำษั�ให้กำับนักำศ่กำษั�สิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์	จำำ�นว้น	3,146	ท้น	
ริว้มีเป็นเงินม้ีลคำ่�กำว่้�	 840	 ล้�นบ�ท	 ริว้มีปีกำ�ริศ่กำษั�	 2564	 ซีึ่พีื่	 ออลล์	 ได้มีอบท้นกำ�ริศ่กำษั�เริียนปัญญ�ภิวั้ฒน์ฯ	 
ริว้มี	9,720	ทน้	เป็นเงนิกำว่้�	923	ล้�นบ�ท	นอกำจำ�กำนี�	ซีึ่พีื่	ออลล	์ยังเป็นหน่�งในพื่นัธิมีติริกำอ่ตั�งม้ีลนธิิสิิ�นอน�คำตกำ�ริศก่ำษั�	
คำอนเน็กำซึ่์	อีดี	(CONNEXT	ED)	และเป็น	1	ใน	41	องคำ์กำริเอกำชีนที�เล็งเห็นคำว้�มีสิำ�คำัญและตอบริับกำ�ริมีีสิ่ว้นริ่ว้มีท�งกำ�ริ
ศ่กำษั�	โดยซึ่ีพื่ี	ออลล์	ว้�งเป้�ด้แลโริงเริียนในโคำริงกำ�ริ	CONNEXT	ED	5	เฟสิ	จำำ�นว้น	638	แห่งทั�ว้ปริะเทศ	ริ่ว้มีสินับสิน้น
โริงเริยีนให้สิ�มี�ริถืดำ�เนนิโคำริงกำ�ริด�้นต�่งๆ	ทั�งโคำริงกำ�ริที�ชีว่้ยลดคำว้�มีเหลื�อมีลำ��	โคำริงกำ�ริพื่ฒัน�คำณ้ภ�พื่คำน	โคำริงกำ�ริ
เพิื่�มีขี้ดคำว้�มีสิ�มี�ริถืกำ�ริแข่้งข้นั	โคำริงกำ�ริส่ิงเสิริิมีอ�ชีีพื่	โคำริงกำ�ริด้�นสิิ�งแว้ดลอ้มี	โดยมีีผู้้้นำ�ร่้ินใหมี	่หริอื	School	Partner	
ซึ่่�งเป็นอ�สิ�สิมีัคำริจำ�กำในองคำ์กำริริ่ว้มีลงพื่ื�นที�และคำอยให้คำำ�แนะนำ�ในกำ�ริพื่ัฒน�โคำริงกำ�ริข้องโริงเริียนต่�งๆ	อย่�งใกำล้ชีิด	

ในด�้นสิิ�งแว้ดลอ้มี	บริิษััทฯ	ตริะหนักำถื่งคำว้�มีสิำ�คำัญข้องสิภ�ว้ะกำ�ริเปลี�ยนแปลงข้องสิภ�พื่ภม้ีิอ�กำ�ศอ้ณหภม้ีิโลกำ 
ที�ส้ิงข่้�น	 จำ่งได้เดินหน้�ขั้บเคำลื�อนแผู้นนโยบ�ย	 7	 Go	 Green	 โดยได้ดำ�เนินกำ�ริมี�อย่�งต่อเนื�องในท้กำๆ	 มีิติ	 ริว้มีทั�ง 
โคำริงกำ�ริคำว้�มีริ่ว้มีมีือต่�งๆ	 จำ�กำหล�ยภ�คำสิ่ว้น	ซึ่่�งได้ติดต�มีผู้ลกำ�ริดำ�เนินกำ�ริเพื่ื�อมี้่งสิ้่เป้�หมี�ยที�ท้�ท�ย	 ในกำ�ริเป็น	
Carbon	Neutral	Organization	ภ�ยในปี	2573	พื่ริ้อมีข้ับเคำลื�อนกำ�ริอน้ริักำษั์สิิ�งแว้ดล้อมีข้องปริะเทศอย่�งยั�งยืน	สิำ�หริับ 
ปี	2564	บริิษัทัฯ	จำง่ไดว้้�งแนว้ท�งในกำ�ริดำ�เนินง�นด�้นกำ�ริอน้ริกัำษัสิ์ิ�งแว้ดลอ้มีภ�ยใต้นโยบ�ย	7	Go	Green	Mission	2021	 
(ผู้้้ลงท้นสิ�มี�ริถืติดต�มีข้้อมี้ลโดยละเอียดได้จำ�กำริ�ยง�นกำ�ริพื่ัฒน�อย่�งยั�งยืน	ปี	2564	ข้องบริิษััทฯ)

ธุุรกิจำค�าส่งและค�าปลีกสินค�าอุปโภคบริโภค
บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	(“สิย�มีแมี็คำโคำริฯ”)	มีีว้ิสิัยทัศน์	คำือ	นำ�คำว้�มีเปลี�ยนแปลงมี�สิ้่กำ�ริเติมีเต็มี 

คำ้ณภ�พื่ชีีวิ้ต	 ส้ิข้ภ�พื่	 คำว้�มีรัิกำ	 คำว้�มีส้ิข้	 และคำ้ณภ�พื่คำว้�มีเป็นอย่้ข้องชีีวิ้ตที�ดีข่้�น	 ทั�งนี�	 เมืี�อว้ันที�	 25	 ต้ล�คำมี	 2564	 
สิย�มีแมี็คำโคำริฯ	ได้เข้้�ซึ่ื�อบริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	ริีเทล	ดีเว้ลลอปเมี้นท์	จำำ�กำัด	และบริิษััทย่อย	(“Lotus’s”)	เสิริ็จำสิิ�น	โดย	Lotus’s	
เป็นผู้้้ปริะกำอบกำ�ริชัี�นนำ�ในธิร้ิกำจิำคำ�้ปลีกำสิินคำ�้อป้โภคำบริิโภคำ	และธิร้ิกำจิำบริิห�ริพืื่�นที�เชี�่ในศน้ยก์ำ�ริคำ�้ในปริะเทศไทยและ
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ปริะเทศมี�เลเซึ่ีย	กำ�ริเข้้�ซึ่ื�อกำิจำกำ�ริข้องสิย�มีแมี็คำโคำริฯ	ในคำริั�งนี�	มีีว้ัตถื้ปริะสิงคำ์เพื่ื�อใชี้ปริะโยชีน์จำ�กำคำว้�มีแข้็งแกำริ่งข้อง
ธิร้ิกำจิำคำ�้ส่ิง	ซึ่่�งเป็นธิร้ิกำจิำดั�งเดมิีข้องสิย�มีแมีค็ำโคำริฯ	และธิร้ิกำจิำคำ�้ปลกีำและธิร้ิกำจิำบริิห�ริพืื่�นที�เชี�่ในศน้ยก์ำ�ริคำ�้ข้อง	Lotus’s	
ในปริะเทศไทยและปริะเทศมี�เลเซึ่ยี	เพืื่�อต่อยอดธิร้ิกิำจำไปส่้ิกำ�ริเป็นหน่�งในผู้้้นำ�ธิร้ิกิำจำคำ�้ปลกีำและคำ�้ส่ิงอ�ห�ริสิดและสิินคำ�้ 
อ้ปโภคำบริิโภคำในริะดับภ้มิีภ�คำในเอเชีียตะวั้นออกำเฉียงใต้	 และข้ย�ยข้อบเข้ตกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำให้สิ�มี�ริถืแข้่งข้ันได้ 
ทั�งในชี่องท�งออฟไลน์และออนไลน์	ทั�งนี�	 เมีื�อได้มี�ซึ่่�งกำิจำกำ�ริ	Lotus’s	แล้ว้	สิ่งผู้ลให้สิย�มีแมี็คำโคำริฯ	มีีธิ้ริกำิจำคำริอบคำล้มี 
ในสิ�มีกำล้่มีธิ้ริกำิจำหลักำ	ได้แกำ่	ธิ้ริกำิจำคำ้�สิ่ง	ธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำ	และธิ้ริกำิจำบริิห�ริพื่ื�นที�เชี่�ในศ้นย์กำ�ริคำ้�	

กู้ล้่มธิ้รกู้ิจค�าส่ง
ธิ้ริกำิจำคำ้�สิ่งปริะกำอบไปด้ว้ยสิองกำล้่มีธิ้ริกำิจำย่อย	ได้แกำ่	
•	 ธิ้ริกำิจำศ้นย์จำำ�หน่�ยสิินคำ้�แบบชีำ�ริะเงินสิดและบริิกำ�ริตนเอง	 (Cash	 and	 Carry)	 ภ�ยใต้แบรินด์	 “Makro”	 

ณ	ว้นัที�	31	ธินัว้�คำมี	2564	สิย�มีแมีค็ำโคำริฯ	มีีกำ�ริดำ�เนินง�นศน้ย์จำำ�หน่�ยสิินคำ�้แบบชีำ�ริะเงนิสิดและบริิกำ�ริ
ตนเองในปริะเทศไทยจำำ�นว้น	142	สิ�ข้�	ปริะเทศกำัมีพื่้ชี�จำำ�นว้น	2	สิ�ข้�	ปริะเทศอินเดียจำำ�นว้น	2	สิ�ข้�	
(ภ�ยใต้แบรินด์	“LOTS	Wholesale	Solutions”)	สิ�ธิ�ริณริัฐปริะชี�ชีนจำีนจำำ�นว้น	2	สิ�ข้�	และสิ�ธิ�ริณริัฐ
แห่งสิหภ�พื่เมีียนมี�อีกำ	 1	 สิ�ข้�	 โดยธิ้ริกำิจำศ้นย์จำำ�หน่�ยสิินคำ้�แบบชีำ�ริะเงินสิดและบริิกำ�ริตนเองข้อง 
สิย�มีแมี็คำโคำริฯ	 ม่้ีงเน้นกำ�ริจำำ�หน่�ยสิินคำ้�อ้ปโภคำบริิโภคำทั�ว้ไป	 ได้แกำ่	 สิินคำ้�อ�ห�ริสิด	 สิินคำ้�อ�ห�ริแห้ง	 
และสิินคำ�้อป้โภคำ	(Non-food	Products)	ทั�งภ�ยใต้แบรินดข์้องบค้ำคำลภ�ยนอกำ	และภ�ยใต้เคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริค้ำ�
ข้องบริิษััทฯ	(Private	Label)	ให้แกำ่กำล้่มีล้กำคำ้�เป้�หมี�ย	ซึ่่�งแบ่งเป็นสิ�มีกำล้่มีหลักำ	คำือ	ริ้�นคำ้�ปลีกำริ�ยย่อย	
(Food	Retailer)	ผู้้้ปริะกำอบกำ�ริโฮเริกำ้�	(HoReCa)	และผู้้้ปริะกำอบกำ�ริธิ้ริกำิจำบริิกำ�ริ	

•	 ธิ้ริกำิจำนำ�เข้้�	สิ่งออกำ	และจำำ�หน่�ยอ�ห�ริแชี่แข้็งและแชี่เย็นพื่ริ้อมีบริิกำ�ริจำัดสิ่ง	หริือธิ้ริกำิจำฟ้ดเซึ่อริ์ว้ิสิ	(Food	
Service)	 ซึ่่�งม่้ีงเน้นธิ้ริกำิจำนำ�เข้้�และจำัดจำำ�หน่�ยสิินคำ้�อ�ห�ริพื่รีิเมีียมี	พื่ร้ิอมีบริิกำ�ริด้�นจำัดเกำ็บและจำัดสิ่ง 
ในปริะเทศไทยและต่�งปริะเทศ	 โดยมีีกำล่้มีล้กำคำ้�หลักำ	 ได้แกำ่	 โริงแริมีชัี�นนำ�ริะดับ	 4-5	 ด�ว้	 ร้ิ�นอ�ห�ริ 
ริะดับบน	ธิ้ริกำิจำโริงพื่ย�บ�ล	และสิ�ยกำ�ริบิน

กู้ล้่มธิ้รกู้ิจค�าปลีกู้
ธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำข้องสิย�มีแมี็คำโคำริฯ	ดำ�เนินกำ�ริภ�ยใต้กำ�ริบริิห�ริข้อง	Lotus’s	ซึ่่�งเป็นหน่�งในผู้้้คำ้�ปลีกำสิินคำ้�อ้ปโภคำ

บริิโภคำชัี�นนำ�ในปริะเทศไทยและปริะเทศมี�เลเซึ่ีย	 สิำ�หริับในปริะเทศไทย	 Lotus’s	 เป็นผู้้้ค้ำ�ปลีกำชัี�นนำ�ที�มีีช่ีองท�ง 
จำัดจำำ�หน่�ยหล�ยริ้ปแบบ	ณ	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	Lotus’s	มีีริ้�นคำ้�จำำ�นว้น	2,618	แห่งทั�ว้ปริะเทศไทย	ปริะกำอบด้ว้ย
ริ้�นไฮเปอริ์มี�ริ์เกำ็ต	222	แห่ง	ซึ่้เปอริ์มี�ริ์เกำ็ต	199	แห่ง	และมีินิซึ่้เปอริ์มี�ริ์เกำ็ต	2,197	แห่ง	สิำ�หริับในปริะเทศมี�เลเซึ่ีย	
Lotus’s	 เป็นผู้้้คำ้�ปลีกำชัี�นนำ�ในคำ�บสิม้ีทริมี�เลเซึ่ีย	 (Peninsula	Malaysia)	 โดย	ณ	 วั้นที�	 31	 ธิันว้�คำมี	 2564	 Lotus’s	 
มีีร้ิ�นคำ�้จำำ�นว้น	62	แห่ง	ปริะกำอบด้ว้ย	ร้ิ�นไฮเปอร์ิมี�ร์ิเกำต็	46	แหง่	และซึ่เ้ปอร์ิมี�ร์ิเกำต็	16	แหง่	ธิร้ิกิำจำคำ�้ปลกีำข้อง	Lotus’s	 
มีีคำว้�มีมัี�นคำงด้ว้ยริะบบห่ว้งโซึ่่อ้ปท�น	 (Supply	 Chain)	 ภ�ยในปริะเทศที�แข้็งแกำริ่ง	 และริะบบกำ�ริกำริะจำ�ยสิินค้ำ�และ 
เคำริือข้่�ยง�นด้�นโลจำิสิติกำสิ์	 (Distribution	 and	 Logistics	Network)	ที�มีีปริะสิิทธิิภ�พื่	ริว้มีถื่งยังมีีคำว้�มีแข้็งแกำริ่งข้อง
คำ้ณคำ่�ข้องตริ�สิินคำ้�	(Brand	Equity)	

สิินคำ้�หลักำข้อง	Lotus’s	แบ่งออกำเป็น	กำล้่มีอ�ห�ริสิด	สิินคำ้�บริิโภคำ	สิินคำ้�อ้ปโภคำ	สิินคำ้�ทั�ว้ไป	สิ้ริ�และย�สิ้บ	และ
เสิื�อผู้้�	ทั�งนี�	Lotus’s	จำำ�หน่�ยกำล้่มีสิินคำ้�ดงักำล่�ว้ภ�ยใต้แบรินด์ชีั�นนำ�ทั�งในปริะเทศและต่�งปริะเทศ	ริว้มีถื่งแบรินดส์ิินคำ้�
ข้องผู้้้ปริะกำอบกำ�ริข้น�ดกำล�งและข้น�ดย่อย	(SME)	และสิินคำ้�ภ�ยใต้เคำริื�องหมี�ยกำ�ริคำ้�	(Private	Label)	ข้อง	Lotus’s	
อีกำหล�ยริ�ยกำ�ริ	ล้กำคำ้�ธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำข้อง	Lotus’s	มีีคำว้�มีหล�กำหล�ยทั�งชี่ว้งอ�ย้	ริ�ยได้	และข้น�ดคำริัว้เริือน	จำ้ดเด่นหลักำ
ข้อง	Lotus’s	ที�สิ�มี�ริถืด่งด้ดล้กำคำ้�	ได้แกำ่	

•	 ทัศนคำติข้องล้กำคำ้�ที�มีีต่อสิินคำ้�ข้อง	Lotus’s	ว้่�เป็นสิินคำ้�ที�มีีคำว้�มีคำ้้มีคำ่�คำ้้มีริ�คำ�	
•	 คำว้�มีไว้้ว้�งใจำที�ปริะชี�ชีนมีีต่อแบรินด์ข้อง	Lotus’s	
•	 คำว้�มีท้่มีเทข้อง	Lotus’s	ในด้�นกำ�ริให้บริิกำ�ริล้กำคำ้�และกำ�ริมีีสิ่ว้นริ่ว้มีในชี้มีชีนท้องถืิ�น
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กู้ล้่มธิ้รกู้ิจบริหารพี่�นี้ที่ี�เชำ่าในี้ศ้นี้ย์กู้ารค�า
ธิ้ริกำิจำบริิห�ริพืื่�นที�เชี่�ในศ้นย์กำ�ริคำ้�ข้องสิย�มีแมี็คำโคำริฯ	 อย่้ภ�ยใต้กำ�ริบริิห�ริข้อง	 Lotus’s	 ปริะกำอบด้ว้ย	 

กำ�ริบริิห�ริอ�คำ�ริและดำ�เนนิง�นศน้ยก์ำ�ริค้ำ�และริ�้นคำ�้ปลีกำข้อง	Lotus’s	ตลอดจำนทำ�หน�้ที�เป็นผู้้บ้ริิห�ริอสิงัห�ริิมีทริพัื่ย์
ข้องศน้ยก์ำ�ริค้ำ�ที�กำองทน้ริว้มีอสิงัห�ริิมีทริพัื่ย์และสิิทธิกิำ�ริเชี�่โลตสัิส์ิ	รีิเทล	โกำริท	(“กำองทน้ริว้มี	LPF”)	ลงทน้	ซึ่่�ง	Lotus’s	
ถืือหน่ว้ยลงท้นท�งอ้อมีจำำ�นว้นริ้อยละ	25	

ณ	ว้นัที�	31	ธินัว้�คำมี	2564	Lotus’s	บริิห�ริพืื่�นที�เช่ี�ในศน้ย์กำ�ริค้ำ�ในปริะเทศไทยริว้มี	199	แหง่	(ไมีร่ิว้มีศน้ย์กำ�ริคำ�้ 
ที�ลงทน้โดยกำองทน้ริว้มี	LPF	จำำ�นว้น	23	แหง่)	คำดิเป็นพืื่�นที�ให้เช่ี�ส้ิทธิถิื�ว้ริ	(Permanent	NLA)	ริว้มีปริะมี�ณ	717,224	ตริ.มี.	 
ศ้นย์กำ�ริคำ้�ภ�ยใต้กำ�ริบริิห�ริข้อง	Lotus’s	แบ่งออกำเป็นสิ�มีปริะเภทเพื่ื�อให้บริิกำ�ริกำล้่มีล้กำคำ้�กำล้่มีต่�งๆ	ดังนี�

•	 ศ้นย์กำ�ริคำ้�สิำ�หรัิบคำริอบคำริัว้	 (Family	 Malls)	 ได้แกำ่	 ศ้นย์กำ�ริคำ้�ข้น�ดใหญ่มีีกำล่้มีล้กำคำ้�เป้�หมี�ยเป็น
คำริอบคำริัว้	ผู้้้เชี่�หลักำข้องศ้นย์กำ�ริคำ้�ปริะเภทนี�	ได้แกำ่	ริ้�นอ�ห�ริ	ริ้�นเสิื�อผู้้�แฟชีั�น	ผู้้้ให้บริิกำ�ริท�งกำ�ริเงิน	 
และผู้้้เชี่�ที�ให้บริิกำ�ริด้�นกำิจำกำริริมีเกำี�ยว้กัำบคำว้�มีบันเทิงและบริิกำ�ริอื�นๆ	 โดยปกำติศ้นย์กำ�ริคำ้�ปริะเภทนี� 
ข้อง	Lotus’s	มีีพื่ื�นที�ใหเ้ชี�่สิท้ธิิถื�ว้ริ	มี�กำกำว้�่	5,000	ตริ.มี.	ทั�งนี�	ณ	ว้นัที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	Lotus’s	บริหิ�ริ 
พืื่�นที�เชี�่ในศน้ย์กำ�ริคำ�้สิำ�หรัิบคำริอบคำริวั้	จำำ�นว้น	12	แหง่ในปริะเทศไทย	(ไมีร่ิว้มีศน้ย์กำ�ริคำ�้สิำ�หรัิบคำริอบคำริวั้ 
ที�ลงท้นโดยกำองท้นริว้มี	LPF	จำำ�นว้น	11	แห่ง)

•	 ศน้ยก์ำ�ริคำ�้ช้ีมีชีน	(Neighborhood	Malls)	ไดแ้ก่ำ	ศน้ยก์ำ�ริคำ�้ข้น�ดกำล�งสิำ�หริบัล้กำค้ำ�ใหแ้ว้ะมี�จำบัจำ�่ยสิินคำ�้
ได้สิะดว้กำและริว้ดเร็ิว้	 โดยเฉพื่�ะสิินค้ำ�ปริะเภทอ�ห�ริ	 โดยพืื่�นที�เชี่�ในศ้นย์กำ�ริค้ำ�ปริะเภทนี�ปริะกำอบด้ว้ย	 
ริ�้นอ�ห�ริ	ร้ิ�นเคำรืิ�องดื�มี	และร้ิ�นอ�ห�ริจำ�นด่ว้นหล�ยปริะเภท	(Grab	&	Go)	โดยปกำตศิน้ย์กำ�ริคำ�้ปริะเภทนี� 
ข้อง	Lotus’s	มีีพืื่�นที�ให้เชี่�สิ้ทธิิถื�ว้ริริะหว้่�ง	2,000	ถื่ง	5,000	ตริ.มี.	ทั�งนี�	ณ	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564 
Lotus’s	 บริิห�ริพืื่�นที�เช่ี�ในศ้นย์กำ�ริคำ้�ช้ีมีชีน	 จำำ�นว้น	 86	 แห่งในปริะเทศไทย	 (ไมี่ริว้มีศ้นย์กำ�ริคำ้�ช้ีมีชีน 
ที�ลงท้นโดยกำองท้นริว้มี	LPF	จำำ�นว้น	11	แห่ง)	

•	 ศ้นย์กำ�ริค้ำ�	 Service	 Malls	 ได้แกำ่	 ศ้นย์กำ�ริค้ำ�ที�มีีข้น�ดเล็กำลงมี�	 เน้นพืื่�นที�กำ�ริจัำบจำ่�ยแบบคำริบคำริัน 
ในที�เดียว้	(One-stop)	มี้่งเน้นกำ�ริจำำ�หน่�ยสิินคำ้�และบริิกำ�ริที�ต้องใชี้ในชีีว้ิตปริะจำำ�ว้ัน	ริว้มีถื่งมีีริ้�นอ�ห�ริ	
ริ�้นใหบ้ริิกำ�ริต่�งๆ	ที�ใชี้ในชีีวิ้ตปริะจำำ�ว้นั	โดยปกำติศน้ยก์ำ�ริค้ำ�แบบ	Service	Malls	ข้อง	Lotus’s	มีีพืื่�นที�ใหเ้ชี�่
สิ้ทธิิถื�ว้ริไมี่เกำิน	2,000	ตริ.มี.	ณ	ทั�งนี�	ณ	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	Lotus’s	บริิห�ริพื่ื�นที�เชี่�ในศ้นย์กำ�ริคำ้�	
Service	Malls	จำำ�นว้น	101	แห่งในปริะเทศไทย	(ไมี่ริว้มีศ้นย์กำ�ริคำ้�	Service	Malls	ที�ลงท้นโดยกำองท้นริว้มี	
LPF	จำำ�นว้น	1	แห่ง)

ณ	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	Lotus’s	บริิห�ริพื่ื�นที�เชี่�ในศ้นย์กำ�ริคำ้�ในปริะเทศมี�เลเซึ่ียริว้มี	57	แห่ง	คำิดเป็นพื่ื�นที�
ให้เชี่�สิ้ทธิิถื�ว้ริริว้มีปริะมี�ณ	300,562	ตริ.มี.	

(โปริดด้ริ�ยละเอียดเพิื่�มีเติมีในแบบ	 56-1	 One	 Report	 ข้องบริิษััท	 สิย�มีแมี็คำโคำริ	 จำำ�กัำด	 (มีห�ชีน)	 หัว้ข้้อ	 2	
ลักำษัณะกำ�ริปริะกำอบธิ้ริกำิจำ)

ที่ร้พีย์สินี้ที่ี� ใชำ�ในี้กู้ารประกู้อบธิ้รกู้ิจ
ปริ�กำฏิต�มีเอกำสิ�ริแนบ	4	ทริัพื่ย์สิินที�ใชี้ในกำ�ริปริะกำอบธิ้ริกำิจำ

งานี้ที่ี�ย้งไม่ส่งมอบ	เฉพีาะโครงกู้ารหร่อชำิ�นี้งานี้ที่ี�มีม้ลค่าส้ง	และใชำ�เวลาในี้กู้ารส่งมอบงานี้
ไมี่มีี
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นข้องกลุ่มูบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นข้องกลุ่มูบริษัท

บริิษััท	 ซึ่ีพื่ี	 ออลล์	 จำำ�กำัด	 (มีห�ชีน)	 กำ่อตั�งข้่�นเมีื�อปี	 2531	 โดยบริิษััทในกำล้่มีเคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	 ปริะกำอบธิ้ริกำิจำหลักำ	
คำือ	ธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำปริะเภทริ้�นคำ้�สิะดว้กำซึ่ื�อภ�ยใต้เคำริื�องหมี�ยกำ�ริค้ำ�	“7-Eleven”	ในปริะเทศไทย	โดยบริิษััทฯ	ได้ริับสิิทธิิกำ�ริใชี้
เคำริื�องหมี�ยกำ�ริคำ้�ดังกำล่�ว้จำ�กำ	7-Eleven,	Inc.	สิหริัฐอเมีริิกำ�	และได้เปิดริ้�นสิ�ข้�แริกำที�ซึ่อยพื่ัฒน์พื่งษั์	เมีื�อปี	2532	นอกำจำ�กำนี� 
ยงัปริะกำอบธิร้ิกำจิำต�่งๆ	ที�เป็นกำ�ริสินับสิน้นธิร้ิกำจิำหลักำ	เช่ีน	ธิร้ิกิำจำใหบ้ริิกำ�ริเป็นตัว้แทนริบัชีำ�ริะค่ำ�สิินค้ำ�และบริิกำ�ริ	(บริิษัทั	เคำ�น์เตอริ์
เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด)	ธิ้ริกำิจำผู้ลิตและจำำ�หน่�ยอ�ห�ริสิำ�เริ็จำริ้ปและเบเกำอรีิ�	(บริิษััท	ซึ่ีพื่ีแริมี	จำำ�กำัด)	ธิ้ริกำิจำจำำ�หน่�ยและซึ่่อมีแซึ่มีอ้ปกำริณ์
คำ้�ปลีกำ	 (บริิษััท	 ซึ่ีพื่ี	 รีิเทลลิงคำ์	 จำำ�กัำด)	 ธิ้ริกิำจำให้บริิกำ�ริด้�นริะบบสิ�ริสินเทศ	 (บริิษััท	 โกำซึ่อฟท์	 (ปริะเทศไทย)	 จำำ�กัำด)	 ธิ้ริกิำจำ 
ให้บริิกำ�ริด้�นกำ�ริตล�ด	 (บริิษััท	 เอ็มี	 เอ	 เอ็มี	 ฮ�ร์ิท	 จำำ�กำัด)	 ธิ้ริกิำจำวิ้ทย�ลัยอ�ชีีว้ศ่กำษั�ด้�นคำ้�ปลีกำ	 และสิถื�บันกำ�ริศ่กำษั�ด้�น 
กำ�ริจำัดกำ�ริ	(บริิษััท	ศ่กำษั�ภิว้ัฒน์	จำำ�กำัด)	และธิ้ริกำิจำกำ�ริจำัดฝึกำอบริมี	กำ�ริจำัดกำ�ริสิัมีมีน�ท�งว้ิชี�กำ�ริท�งธิ้ริกำิจำ	(บริิษััท	ปัญญธิ�ริ�	
จำำ�กำัด	และบริิษััท	ออลล์	 เทรินนิ�ง	 จำำ�กำัด)	ริว้มีถื่งธิ้ริกำิจำจำำ�หน่�ยสิินคำ้�ผู้่�นแคำตต�ล็อกำและธิ้ริกำิจำอีคำอมีเมีิริ์ซึ่	 (บริิษััท	ทเว้นตี�โฟริ์	
ชี้อปปิ้ง	จำำ�กำัด)	เป็นต้น	

ในปี	2556	บริิษัทัฯ	ไดเ้ข้้�ลงทน้ในธิร้ิกิำจำค้ำ�ส่ิงแบบชีำ�ริะเงนิสิดและบริิกำ�ริตนเอง	(บริิษัทั	สิย�มีแม็ีคำโคำริ	จำำ�กัำด	(มีห�ชีน))	
และต่อมี�เมืี�อว้ันที�	 25	 ต้ล�คำมี	 2564	 สิย�มีแม็ีคำโคำริฯ	 ได้เข้้�ลงท้นในธิ้ริกิำจำโลตัสิส์ิเอเซึ่ีย	 (Lotus’s	 Asia)	 (บริิษััท	 ซีึ่.พื่ี.	 ริีเทล	 
ดเีว้ลลอปเมีน้ท	์จำำ�กำดั	และบริิษัทัย่อย)	ซึ่่�งเป็นธิร้ิกำจิำร้ิ�นคำ�้ในร้ิปแบบ	ดิสิเคำ�ต์สิโตริ	์ซึ่เ้ปอร์ิเซึ่น็เตอร์ิ	และไฮเปอร์ิมี�ร์ิเกำต็	ที�ดำ�เนนิ 
กำ�ริข้�ยปลีกำสิินคำ้�อ้ปโภคำบริิโภคำทั�ว้ไป	 ให้เชี่�พืื่�นที�ในศ้นย์กำ�ริคำ้�	 และให้บริิกำ�ริอื�นๆ	 ในปริะเทศไทยและมี�เลเซึ่ีย	 เพืื่�อต่อยอด
ธิร้ิกิำจำไปส่้ิกำ�ริเป็นหน่�งในผู้้้นำ�ธิร้ิกิำจำคำ�้ปลกีำและคำ�้ส่ิงอ�ห�ริสิดและสิินคำ�้อป้โภคำบริิโภคำในริะดับภ้มิีภ�คำในเอเชีียตะวั้นออกำเฉยีงใต้	 
และข้ย�ยข้อบเข้ตกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำให้สิ�มี�ริถืแข้่งข้ันได้ทั�งในชี่องท�งออฟไลน์และออนไลน์
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ข้้อมููลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 10 ข้้�นไปข้องจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั�งหมูด

บริษััทย่อยทางต่รง

บริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั�งสำานักงานใหญ่
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ทุนชำาระแล้ว

บริิษััท	ไทยสิมี�ริ์ทคำ�ริ์ด	จำำ�กำัด บริิกำ�ริจำัดห�เคำริื�องริับบัตริ	 

ให้บริิกำ�ริบันท่กำข้้อมี้ล 

กำ�ริใชี้จำ่�ยผู้่�นบัตริเงินสิด

119	อ�คำ�ริธิ�ริ�สิ�ทริ	ชีั�น	4	 

ซึ่อยสิ�ทริ	5	ถืนนสิ�ทริใต้	

แข้ว้งท้ง่มีห�เมีฆ	เข้ตสิ�ทริ	

กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	 

www.thaismartcard.co.th

99.99 1,600	ล้�นบ�ท

บริิษััท	ศ่กำษั�ภิว้ัฒน์	จำำ�กำัด ธิ้ริกำิจำลงท้นด้�นกำ�ริศ่กำษั� 20/29	หมี้่ที�	2	ถืนนง�มีว้งศ์ว้�น	

ตำ�บลบ�งเข้น	อำ�เภอเมีืองนนทบ้ริี	

นนทบ้ริี

99.99 810	ล้�นบ�ท

บริิษััท	ซึ่ีพื่ีแริมี	จำำ�กำัด ผู้ลิตและจำำ�หน่�ย 

อ�ห�ริสิำ�เริ็จำริ้ปและเบเกำอริี�

177	หม่้ีที�	4	ถืนนปทม้ีธิ�นี-ล�ดหล้มีแก้ำว้	

ตำ�บลริะแหง	อำ�เภอล�ดหล้มีแกำ้ว้	

ปท้มีธิ�นี	 

www.cpram.co.th		

99.99 600	ล้�นบ�ท

บริิษััท	ออลล์	คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด ธิ้ริกำิจำลงท้น 119	อ�คำ�ริธิ�ริ�สิ�ทริ	ถืนนสิ�ทริใต้	 

แข้ว้งท้่งมีห�เมีฆ	เข้ตสิ�ทริ	

กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ

99.99 250	ล้�นบ�ท

บริิษััท	ออลล์	เว้ลเนสิ	จำำ�กำัด ให้บริิกำ�ริด้�นกำ�ริด้แลสิ้ข้ภ�พื่

ด้ว้ยนว้ัตกำริริมีริะบบดิจำิทัล	 

และให้คำำ�ปริ่กำษั�โดย 

ผู้้้เชีี�ยว้ชี�ญท�งกำ�ริแพื่ทย์

119	อ�คำ�ริธิ�ริ�สิ�ทริ	ชีั�น	11	 

ถืนนสิ�ทริใต้	แข้ว้งท้่งมีห�เมีฆ	 

เข้ตสิ�ทริ	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ

99.99 176	ล้�นบ�ท

บริิษััท	เคำ�น์เตอริ์เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด ตัว้แทนริับชีำ�ริะคำ่�สิินคำ้� 

และบริิกำ�ริและเป็น 

น�ยหน้�ปริะกำันชีีว้ิต 

และปริะกำันว้ิน�ศภัย

119	อ�คำ�ริธิ�ริ�สิ�ทริ	ชีั�น	4-6	 

ซึ่อยสิ�ทริ	5	ถืนนสิ�ทริใต้	 

แข้ว้งท้่งมีห�เมีฆ	เข้ตสิ�ทริ

กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	 

www.counterservice.co.th

99.99 100	ล้�นบ�ท

บริิษััท	ทเว้นตี�โฟริ์	ชี้อปปิ้ง	จำำ�กำัด จำำ�หน่�ยสิินค้ำ�ผู่้�นแคำตต�ล็อกำ 

และธิ้ริกำิจำอีคำอมีเมีิริ์ซึ่

119	อ�คำ�ริธิ�ริ�สิ�ทริ	ชีั�น	9-10	 

ถืนนสิ�ทริใต้	แข้ว้งท้่งมีห�เมีฆ	 

เข้ตสิ�ทริ	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	 

http://24shopping.co.th

99.99 30	ล้�นบ�ท

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ริีเทลลิงคำ์	จำำ�กำัด จำำ�หน่�ยและซึ่่อมีแซึ่มีอ้ปกำริณ์

คำ้�ปลีกำ

159/30	หมี้่ที�	3	ถืนนว้ิภ�ว้ดีริังสิิต	

(ศริีริับสิ้ข้)	แข้ว้งตล�ดบ�งเข้น	 

เข้ตหลักำสิี�	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	 

www.cpretailink.co.th

99.99 20	ล้�นบ�ท

บริิษััท	โกำซึ่อฟท์	(ปริะเทศไทย)	

จำำ�กำัด

บริิกำ�ริด้�นริะบบสิ�ริสินเทศ 313	อ�คำ�ริ	ซึ่ี.พื่ี.	ท�ว้เว้อริ์	ชีั�น	24	

ถืนนสิีลมี	แข้ว้งสิีลมี	เข้ตบ�งริักำ	

กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ 

www.gosoft.co.th

99.99 20	ล้�นบ�ท
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั�งสำานักงานใหญ่
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ทุนชำาระแล้ว

บริิษััท	โอเอชีที	จำำ�กำัด ธิ้ริกำิจำลงท้น 119	อ�คำ�ริธิ�ริ�สิ�ทริ	ถืนนสิ�ทริใต้	 

แข้ว้งท้่งมีห�เมีฆ	เข้ตสิ�ทริ	

กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ

99.99 12.5	ล้�นบ�ท

บริิษััท	ออลล์	เทรินนิ�ง	จำำ�กำัด ฝึกำอบริมีให้กำับพื่นักำง�น 

หริือล้กำจำ้�งข้องนิติบ้คำคำล 

ในเคำริือเดียว้กำัน

54/1-10	หมี้่ที�	2	ตำ�บลบ�งตล�ด	

อำ�เภอป�กำเกำริ็ด	นนทบ้ริี

99.99 1	ล้�นบ�ท

บริิษััท	เอ็มี	เอ	เอ็มี	ฮ�ริ์ท	จำำ�กำัด บริิกำ�ริด้�นกำิจำกำริริมีกำ�ริตล�ด	

กำ�ริออกำแบบโฆษัณ�

313	อ�คำ�ริ	ซึ่ี.พื่ี.	ท�ว้เว้อริ์	ชีั�น	26	

ถืนนสิีลมี	แข้ว้งสิีลมี	เข้ตบ�งริักำ	

กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ

99.99 1	ล้�นบ�ท

บริิษััท	ปัญญธิ�ริ�	จำำ�กำัด ฝึกำอบริมี 54/1-10	หมี้่ที�	2	ตำ�บลบ�งตล�ด	

อำ�เภอป�กำเกำริ็ด	นนทบ้ริี	 

www.panyatara.co.th

99.99 1	ล้�นบ�ท

Lotus	Distribution	Investment	

Limited

ธิ้ริกำิจำลงท้น Vistra	Corporate	Services	Centre,	

Wickhams	Cay	II,	Road	Town,	Tortola,	

VG	1110,	British	Virgin	Islands

100.00 310.2	ล้�น	

ดอลล�ริ์สิหริัฐ

Albuera	International	Limited ธิ้ริกำิจำลงท้น Vistra	Corporate	Services	Centre,	

Wickhams	Cay	II,	Road	Town,	Tortola,	

VG	1110,	British	Virgin	Islands

100.00 10	ล้�น 

ดอลล�ริ์สิหริัฐ

บริษััทย่อยทางต่รงและทางอ�อม

บริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั�งสำานักงานใหญ่
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ทุนชำาระแล้ว

บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	โฮลดิ�ง	

(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด	(ลงท้นผู้่�น

บริิษััท	และบริิษััท	โอเอชีที	จำำ�กำัด)

ธิ้ริกำิจำลงท้น 119	อ�คำ�ริธิ�ริ�สิ�ทริ	ถืนนสิ�ทริใต้	 

แข้ว้งท้่งมีห�เมีฆ	เข้ตสิ�ทริ	

กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ

99.99 1,066	ล้�นบ�ท

บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	

(มีห�ชีน)	(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	 

และบริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	โฮลดิ�ง	

(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด)

ธิ้ริกำิจำศ้นย์จำำ�หน่�ยสิินคำ้�แบบ

ชีำ�ริะเงินสิดและบริิกำ�ริตนเอง

ภ�ยใต้ชีื�อ	“แมี็คำโคำริ”	ในกำ�ริ

จำำ�หน่�ยสิินคำ้�อ้ปโภคำบริิโภคำ

ให้แกำ่ล้กำคำ้�ทั�ว้ปริะเทศ	 

โดยมีีกำล้่มีล้กำคำ้�เป้�หมี�ย 

เป็นผู้้้ปริะกำอบธิ้ริกำิจำข้น�ดเล็กำ

ถื่งข้น�ดกำล�ง	ได้แกำ่	 

กำล้่มีริ้�นคำ้�ปลีกำริ�ยย่อย	 

กำล่้มีโฮเริก้ำ�	กำล่้มีสิถื�บันต่�งๆ	

ริว้มีถื่งผู้้้ปริะกำอบธิ้ริกำิจำบริิกำ�ริ

1468	ถืนนพื่ัฒน�กำ�ริ	แข้ว้งสิว้นหลว้ง	

เข้ตสิว้นหลว้ง	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	 

www.siammakro.co.th		

59.92 5,290	ล้�นบ�ท
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บริษััทย่อยทางอ�อม

บริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั�งสำานักงานใหญ่
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ทุนชำาระแล้ว

สิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์	

(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	ศ่กำษั�ภิว้ัฒน์	

จำำ�กำัด)

สิถื�นศ่กำษั� 85/1	หมี้่ที�	2	ถืนนแจำ้งว้ัฒนะ	 

ตำ�บลบ�งตล�ด	อำ�เภอป�กำเกำริ็ด	

นนทบ้ริ ี

www.pim.ac.th

99.99 500	ล้�นบ�ท

ว้ิทย�ลัยเทคำโนโลยีปัญญ�ภิว้ัฒน์	

(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	ศ่กำษั�ภิว้ัฒน์	

จำำ�กำัด)

สิถื�นศ่กำษั� 20/29	หมี้่ที�	2	ถืนนง�มีว้งศ์ว้�น	

ตำ�บลบ�งเข้น	อำ�เภอเมีืองนนทบ้ริี	

นนทบ้ริี	 

www.panyapiwat.ac.th

99.99 273	ล้�นบ�ท

โริงเริียนสิ�ธิิตสิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริ

ปัญญ�ภิว้ัฒน์	 

(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	ศ่กำษั�ภิว้ัฒน์	

จำำ�กำัด)

สิถื�นศ่กำษั� 45/23	หมี้่ที�	2	ตำ�บลบ�งตล�ด	 

อำ�เภอป�กำเกำริ็ด	นนทบ้ริี

99.99 100	ล้�นบ�ท

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ฟ้้ดแล็บ	จำำ�กำัด	 

(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	ออลล์	

คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด)

ว้ิจำัยและพื่ัฒน� 141	หมี้่ที�	9	ชีั�น	6	 

อ�คำ�ริกำล้่มีนว้ัตกำริริมี	2	ท�ว้เว้อริ์ดี	 

อ้ทย�นว้ิทย�ศ�สิตริ์ปริะเทศไทย	 

ถืนนพื่หลโยธิิน	ตำ�บลคำลองหน่�ง	 

อำ�เภอคำลองหลว้ง	ปท้มีธิ�นี	 

www.cpram.co.th		

99.99 10	ล้�นบ�ท

ALL	CONVENIENCE	LOGISTIC	

CO.,	LTD.	(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	ออลล์	

คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด)

ให้บริิกำ�ริบริิห�ริง�นกำิจำกำ�ริ

ข้นสิ่งสิินคำ้�และกำริะจำ�ยสิินคำ้�

5734,	Street	1003,	Bayab	Village,	

Sangkat	Phnom	Penh	Khan	Sen	Sok,	

Phnom	Penh,	Cambodia

99.99 0.005	ล้�น 

ดอลล�ริ์สิหริัฐ

บริิษััท	ออลล์	กำ�ริ์เดี�ยน	จำำ�กำัด	

(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	ออลล์	

คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด)

ธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำผู้ลิตภัณฑ์ ์

ด้�นสิ้ข้ภ�พื่และคำว้�มีง�มี

313	อ�คำ�ริ	ซึ่ี.พื่ี.	ท�ว้เว้อริ์	ชีั�น	24	

ถืนนสิีลมี	แข้ว้งสิีลมี	เข้ตบ�งริักำ	

กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ

64.99 300	ล้�นบ�ท

Successor	Investments	Limited	

(ลงท้นผู้่�น	Lotus	Distribution	

Investment	Limited)

ธิ้ริกำิจำลงท้น 21/F,	Far	East	Finance	Centre,	 

16	Harcourt	Road,	Hong	Kong

100.00 1	ดอลล�ริ์ฮ่องกำง

Successor	(China)	Investments	

Limited	(ลงท้นผู้่�น	Successor	

Investments	Limited)

ธิ้ริกำิจำลงท้น Movie	&	TV	City,	Shiqiu	Town,	

Lishui	County,	Nanjing	City,	 

The	People’s	Republic	of	China

100.00 298	ล้�น	 

ดอลล�ริ์สิหริัฐ

Nanjing	Zheng	Yi	Xin	Trading	

Co.,	Ltd.	(ลงท้นผู้่�น	Successor	

Investments	Limited)

ธิ้ริกำิจำกำ�ริคำ้� 44	ShuiZuo	Gang,	Gulou	District,	

Nanjing	City,	The	People’s	Republic	

of	China

100.00 10	ล้�น	 

ดอลล�ริ์สิหริัฐ

Nanjing	Tianqu	Investment	

Management	Co.,	Ltd	(ลงท้นผู้่�น	

Successor	(China)	Investments	

Limited)

ธิ้ริกำิจำลงท้น Movie	&	TV	City,	Shiqiu	Town,	

Lishui	County,	Nanjing	City,	 

The	People’s	Republic	of	China

100.00 1,862	ล้�น	 

เรินมีินบิ
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั�งสำานักงานใหญ่
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ทุนชำาระแล้ว

Nanjing	Tech	University	Pujiang	

Institute	(ลงท้นผู้่�น	Successor	

(China)	Investments	Limited)

สิถื�บันอ้ดมีศ่กำษั�เอกำชีน No.	9	Lixue	Road,	Shiqiu	Town,	

Lishui	District,	Nanjing	City,	 

The	People’s	Republic	of	China	 

http://en.njpji.cn

100.00 400	ล้�น 

เรินมีินบิ

Nanjing	Tech	University	Pujiang	

Institute	Educational	Development	

Fund	(ลงท้นผู้่�น	Successor	 

(China)	Investments	Limited)

กำองท้นเพื่ื�อพื่ัฒน�กำ�ริศ่กำษั� Room	711	No.	199,	Guangzhou	

Road,	Nanjing	City,	The	People’s	

Republic	of	China

100.00 50	ล้�น 

เรินมีินบิ

CPALL	(CAMBODIA)	CO.,	LTD.	

(ลงท้นผู้่�น		Albuera	International	

Limited)

ธิ้ริกำิจำริ้�นสิะดว้กำซึ่ื�อ 5734,	Street	1003,	Bayab	Village,	

Sangkat	Phnom	Penh	Khan	Sen	Sok,	

Phnom	Penh,	Cambodia.

100.00 6	ล้�น 

ดอลล�ริ์สิหริัฐ

CPALL	LAOS	COMPANY	LIMITED	

(ลงท้นผู้่�น		Albuera	International	

Limited)

ธิ้ริกำิจำริ้�นสิะดว้กำซึ่ื�อ 602	Khum	Pheng	Muang	Road,	 

Ban	Phothanneua	Unit	34,	 

Vientiane,	Lao	PDR

99.99 20,000	ล้�น	 

ล�ว้กำีบ

Indoguna	Vina	Food	Service	

Company	Limited	(ลงท้นผู้่�น

บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	

(มีห�ชีน))

ธิ้ริกำิจำนำ�เข้้�และจำัดจำำ�หน่�ย

สิินคำ้�พื่ริ้อมีบริิกำ�ริจำัดสิ่ง

ปริะเภทอ�ห�ริสิดและอ�ห�ริ

แชี่แข้็งคำ้ณภ�พื่ชีั�นดี	เชี่น	 

เนื�อสิัตว้์	อ�ห�ริทะเล	มีันฝ้ริั�ง	 

กำล่้มีสิินค้ำ�เบเกำอรีิ�	เคำรืิ�องปร้ิงริสิ

และอ�ห�ริพื่ริ้อมีปริ้งชีั�นเลิศ

จำ�กำทั�งในและต่�งปริะเทศ	 

เพื่ื�อตอบสินองคำว้�มีต้องกำ�ริ

ข้องกำล้่มีธิ้ริกำิจำบริิกำ�ริด้�น

อ�ห�ริในปริะเทศเว้ียดน�มี	

44B	Phan	Xich	Long	Street,	 

Ward	3,	PhuNhuan	District,	 

Ho	Chi	Minh	City,	Vietnam	 

www.indogunavina.com

59.92 5	ล้�น	 

ดอลล�ริ์สิหริัฐ

บริิษััท	แมี็คำโคำริ	อ�ริ์โอเอชี	จำำ�กำัด	

(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	

จำำ�กำัด	(มีห�ชีน))

ธิ้ริกำิจำลงท้นในต่�งปริะเทศ	

ริว้มีทั�งให้บริิกำ�ริด้�นกำ�ริ

บริิห�ริด้�นเทคำนิคำ	และ/หริือ

กำ�ริให้บริิกำ�ริสินับสิน้นแกำ่

บริิษััทในเคำริือ

1468	ถืนนพื่ัฒน�กำ�ริ	แข้ว้งสิว้นหลว้ง	

เข้ตสิว้นหลว้ง	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ

59.91 4,962	ล้�นบ�ท

บริิษััท	สิย�มีฟ้ด	เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด	

(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	

จำำ�กำัด	(มีห�ชีน))

ธิ้ริกำิจำนำ�เข้้�และจำัดจำำ�หน่�ย

สิินคำ้�พื่ริ้อมีบริิกำ�ริจำัดสิ่ง

ปริะเภทอ�ห�ริสิด	และอ�ห�ริ

แชี่แข้็งคำ้ณภ�พื่ชีั�นดี	เชี่น	 

เนื�อสิัตว้์	อ�ห�ริทะเล	มีันฝ้ริั�ง	

กำล่้มีสิินค้ำ�เบเกำอรีิ�	เคำรืิ�องปร้ิงริสิ

และอ�ห�ริพื่ริ้อมีปริ้งชีั�นเลิศ

จำ�กำทั�งในและต่�งปริะเทศ	 

เพื่ื�อตอบสินองคำว้�มีต้องกำ�ริ

ข้องกำล่้มีธิร้ิกำจิำบริิกำ�ริด้�นอ�ห�ริ	

2439	ถืนนริิมีท�งริถืไฟเกำ่�สิ�ยป�กำนำ��	

แข้ว้งพื่ริะโข้นง	เข้ตคำลองเตย	

กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	 

www.siamfoodservices.com		

59.91 3,183	ล้�นบ�ท
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั�งสำานักงานใหญ่
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ทุนชำาระแล้ว

บริิษััท	โปริมี�ริ์ท	จำำ�กำัด	(ลงท้น

ผู้่�นบริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	

(มีห�ชีน))

ธิ้ริกำิจำจำำ�หน่�ยสิินคำ้�อ้ปโภคำ 1468	ถืนนพื่ัฒน�กำ�ริ	แข้ว้งสิว้นหลว้ง	

เข้ตสิว้นหลว้ง	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ

59.91 2.5	ล้�นบ�ท

บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	ริีเทล	ดีเว้ลลอปเมี้นท์	 

จำำ�กำัด	(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	สิย�มี

แมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน))

กำิจำกำริริมีลงท้น 629/1	ถืนนนว้มีินทริ์	

แข้ว้งนว้ลจำันทริ์	เข้ตบ่งกำ้่มี	

กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ

59.91 199,475	ล้�นบ�ท

ARO	Commercial	Company	 

Limited	(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	แมี็คำโคำริ	

อ�ริ์โอเอชี	จำำ�กำัด)

ธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำคำ้�สิ่ง	 

และกำิจำกำ�ริที�เกำี�ยว้เนื�องใน

ปริะเทศสิ�ธิ�ริณริัฐ 

แห่งสิหภ�พื่เมีียนมี�

No.	322	Upper	Pazundaung	Road,

Set	San	Ward,	Mingalar	Taung	

Nyunt	Township,	Yangon,	Myanmar	 

www.makromyanmar.com

59.91 31.3	ล้�น	 

ดอลล�ริ์สิหริัฐ

ARO	Company	Limited	 

(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	แมี็คำโคำริ	 

อ�ริ์โอเอชี	จำำ�กำัด)

ธิ้ริกำิจำให้บริิกำ�ริด้�นกำ�ริตล�ด	

และให้คำำ�ปริ่กำษั�ในปริะเทศ

สิ�ธิ�ริณริัฐแห่งสิหภ�พื่ 

เมีียนมี�

Corner	of	Bogyoke	Aung	San	Road	

and	27th	Street,	Unit#	15-06	to	

#15-10,	Level	15,	Junction	City	

Tower,	Pabedan	Township,	Yangon,	

Myanmar	

59.91 0.183	ล้�น	

ดอลล�ริ์สิหริัฐ

CP	Wholesale	India	Private	 

Limited	(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	แมี็คำโคำริ	

อ�ริ์โอเอชี	จำำ�กำัด)

ธิ้ริกำิจำคำ้�สิ่ง	และธิ้ริกำิจำอื�นๆ	 

ที�เกำี�ยว้ข้้องในปริะเทศอินเดีย

7th	&	8th	floor,	WeWork	BlueOne	

Square,	246	Phase	IV,	Udyog	Vihar,	

Gurugram	-	122016,	India 

corporate.lotswholesale.com

59.90 771.43	ล้�น 

ริ้ปีอินเดีย	 

(ไมี่ริว้มีสิ่ว้นเกำิน

มี้ลคำ่�ห้้น)

Makro	(Guangzhou)	Food	 

Company	Limited	(ลงท้นผู้่�น

บริิษััท	แมี็คำโคำริ	อ�ริ์โอเอชี	จำำ�กำัด)

ธิ้ริกำิจำคำ้�สิ่ง	และธิ้ริกำิจำอื�นๆ	 

ที�เกำี�ยว้ข้้องในปริะเทศ

สิ�ธิ�ริณริัฐปริะชี�ชีนจำีน

11th	Floor,	No.	65,	Xianlie	Middle	

Road,	Yuexiu	District,	Guangzhou,	

The	People’s	Republic	of	China	 

www.makrochina.com.cn/

59.90 139	ล้�น 

เรินมีินบิ

Guangzhou	Huadu	Makro	Food	

Supermarket	Company	Limited	

(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	แมี็คำโคำริ	 

อ�ริ์โอเอชี	จำำ�กำัด)

ธิ้ริกำิจำคำ้�สิ่ง	และธิ้ริกำิจำอื�นๆ	 

ที�เกำี�ยว้ข้้องในปริะเทศ

สิ�ธิ�ริณริัฐปริะชี�ชีนจำีน

No.163	Yingbin	Avenue,	Gaosheng	

Square,	First	Floor	and	Second	

Floor,	Huadu	District,	Guangzhou,	

The	People’s	Republic	of	China	 

www.makrochina.com.cn/

59.90 15	ล้�น 

เรินมีินบิ

Makro	(Cambodia)	Company	

Limited	(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	แมี็คำโคำริ	

อ�ริ์โอเอชี	จำำ�กำัด)

ธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำคำ้�สิ่งและกำิจำกำ�ริ

ที�เกำี�ยว้เนื�องในปริะเทศกำัมีพื่้ชี�

No.	5734,	Street	1003,	Bayab	 

Village,	Sangkat	Phnom	Penh	

Thmey,	Khan	Sen	Sok,	Phnom	Penh,	 

Cambodia 

www.makrocambodia.com

41.94 47.2	ล้�น	 

ดอลล�ริ์สิหริัฐ
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั�งสำานักงานใหญ่
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ทุนชำาระแล้ว

Indoguna	(Cambodia)	Company	

Limited	(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	 

สิย�มีฟ้ด	เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด)

ธิ้ริกำิจำนำ�เข้้�และจำัดจำำ�หน่�ย

สิินคำ้�พื่ริ้อมีบริิกำ�ริจำัดสิ่งสิินคำ้�

ปริะเภทอ�ห�ริสิด	อ�ห�ริ

แชี่แข้็งและอ�ห�ริพื่ริ้อมีปริ้ง

คำ้ณภ�พื่ชีั�นเลิศจำ�กำทั�งในและ

ต่�งปริะเทศ	เพื่ื�อตอบสินอง

คำว้�มีต้องกำ�ริข้องกำล้่มีธิ้ริกำิจำ

บริิกำ�ริด้�นอ�ห�ริในปริะเทศ

กำัมีพื่้ชี�	

No.	5734,	Street	1003,	 

Bayab	Village,	Sangkat	Phnom	Penh	

Thmey,	Khan	Sen	Sok,	Phnom	Penh,	

Cambodia

www.indoguna-cambodia.com

59.91 2.5	ล้�น	 

ดอลล�ริ์สิหริัฐ

Indoguna	(Singapore)	Pte	Ltd	 

(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	สิย�มีฟ้ด	

เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด)

ธิ้ริกำิจำผู้ลิตอ�ห�ริแปริริ้ปและ

อ�ห�ริสิำ�เริ็จำริ้ป	ริว้มีทั�งนำ�เข้้�

และจำัดจำำ�หน่�ยสิินคำ้�พื่ริ้อมี

บริิกำ�ริจำัดสิ่งสิินคำ้�ปริะเภท

อ�ห�ริสิด	อ�ห�ริแชี่แข้็ง	 

และอ�ห�ริพื่ริ้อมีปริ้งคำ้ณภ�พื่

ชีั�นเลิศจำ�กำทั�งในและ 

ต่�งปริะเทศ	เพื่ื�อตอบสินอง

คำว้�มีต้องกำ�ริข้องกำล้่มีธิ้ริกำิจำ

บริิกำ�ริด้�นอ�ห�ริในปริะเทศ

สิิงคำโปริ์	

36	Senoko	Drive,	Senoko	Industrial	

Estate,	Singapore	758221	 

www.indoguna.com

47.93 1.6	ล้�น 

ดอลล�ริ์สิิงคำโปริ์

MAXZI	THE	GOOD	FOOD	 

RESTAURANT	&	CAFE	L.L.C.	

(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	สิย�มีฟ้ด	

เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด)

ธิ้ริกำิจำริ้�นอ�ห�ริ	 

และริ้�นคำ้�ปลีกำข้น�ดเล็กำ 

ในปริะเทศสิหริัฐอ�หริับ 

เอมีิเริตสิ์

Al	Shafar	Investment	Building,	 

Shop	No	20,	P.O.	Box	126113	 

Al	Quoz	1,	Dubai,	United	Arab	 

Emirates	

https://maxzi.ae/

47.93 7	ล้�น 

ดีแริห์มีสิหริัฐ 

อ�หริับเอมีิเริตสิ์

Just	Meat	Company	Limited	 

(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	สิย�มีฟ้ด	

เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด)

ธิ้ริกำิจำนำ�เข้้�และจำัดจำำ�หน่�ย

ผู้ลิตภัณฑ์์ด้�นอ�ห�ริสิดชีั�นดี	 

จำำ�พื่ว้กำเนื�อสิัตว้์และสิัตว้์ปีกำ 

ในเข้ตบริิห�ริพื่ิเศษัฮ่องกำง 

แห่งสิ�ธิ�ริณริัฐปริะชี�ชีนจำีน

Unit	A	5/F	&	Unit	B	7/F,	 

Sing	Mei	Industrial	Building,	 

29-37	Kwai	Wing	Road,	Kwai	Chung,	 

Hong	Kong

47.93 1	ล้�น	 

ดอลล�ริ์ฮ่องกำง

Indoguna	Dubai	L.L.C.	 

(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	สิย�มีฟ้ด	

เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด)

ธิ้ริกำิจำนำ�เข้้�และจำัดจำำ�หน่�ย

สิินคำ้�พื่ริ้อมีบริิกำ�ริจำัดสิ่งสิินคำ้�

ปริะเภทอ�ห�ริสิด	อ�ห�ริ 

แชี่แข้็งคำ้ณภ�พื่ชีั�นดีและ

อ�ห�ริพื่ริ้อมีปริ้งคำ้ณภ�พื่ 

ชีั�นเลิศจำ�กำทั�งในและ 

ต่�งปริะเทศ	เพื่ื�อตอบสินอง

คำว้�มีต้องกำ�ริข้องกำล้่มีธิ้ริกำิจำ

บริิกำ�ริด้�นอ�ห�ริ	

Al	Waha	Street,	Exit	46,	Al	Quoz	1,	

P.O.	Box	123125,	Dubai,	 

United	Arab	Emirates	 

www.indoguna.com/indoguna-dubai-llc

47.93 0.3	ล้�น 

ดีแริห์มีสิหริัฐ 

อ�หริับเอมีิเริตสิ์
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั�งสำานักงานใหญ่
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ทุนชำาระแล้ว

Indoguna	Lordly	Company	Limited	 

(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	สิย�มีฟ้ด	

เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด)

ธิ้ริกำิจำนำ�เข้้�สิ่งออกำ	และ 

จำัดจำำ�หน่�ยสิินคำ้�พื่ริ้อมีบริิกำ�ริ

จำัดสิ่งสิินคำ้�ปริะเภทอ�ห�ริสิด	 

อ�ห�ริแชี่แข้็ง	และอ�ห�ริ 

พื่ริ้อมีปริ้งคำ้ณภ�พื่ชีั�นเลิศ 

จำ�กำทั�งในและต่�งปริะเทศ	 

เพื่ื�อตอบสินองคำว้�มีต้องกำ�ริ

ข้องกำล่้มีธิร้ิกำจิำบริิกำ�ริด้�นอ�ห�ริ	

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

47.93 0.01	ล้�น	 

ดอลล�ริ์ฮ่องกำง

Lotuss	Stores	(Malaysia)	Sdn.	Bhd	 

(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	ริีเทล	 

ดีเว้ลลอปเมี้นท์	จำำ�กำัด)

จำำ�หน่�ยสิินคำ้�อ้ปโภคำ	บริิโภคำ Head	office,	Level	3	No.	3,	 

Jalan	7A/62A	Bandar	Menjalara	

52200	Kuala	Lumpur

59.91 256	ล้�น 

ริิงกำิตมี�เลเซึ่ีย

บริิษัทั	โลตสัิส์ิ	สิโตร์ิสิ	(ปริะเทศไทย)	 

จำำ�กำัด	(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	ริีเทล	

ดีเว้ลลอปเมี้นท์	จำำ�กำัด)

กำิจำกำริริมีลงท้น 629/1	ถืนนนว้มีินทริ์	แข้ว้งนว้ลจำันทริ์	

เข้ตบ่งกำ้่มี	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ

59.90 12.3	ล้�นบ�ท

บริิษััท	เอกำ-ชีัย	ดีสิทริิบิว้ชีั�น	 

ซึ่ิสิเทมี	จำำ�กำัด	(บริิษััท	โลตัสิสิ์	สิโตริ์สิ	 

(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด)

จำำ�หน่�ยสิินคำ้�อ้ปโภคำ	บริิโภคำ 629/1	ถืนนนว้มีินทริ์	แข้ว้งนว้ลจำันทริ์	

เข้ตบ่งกำ้่มี	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ

59.90 5,137	ล้�นบ�ท

บริิษััท	โลตัสิสิ์	โมีบ�ยล์	

(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด	 

(ลงท้นผู้่�นบริิษััท	เอกำ-ชีัย	 

ดีสิทริิบิว้ชีั�น	ซึ่ิสิเทมี	จำำ�กำัด)

ธิ้ริกำิจำโทริคำมีน�คำมี	 

(ยังไมี่ดำ�เนินกำ�ริ)

629/1	ถืนนนว้มีินทริ์	แข้ว้งนว้ลจำันทริ์	

เข้ตบ่งกำ้่มี	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ

59.89 5	ล้�นบ�ท

บริษััทร่วมและการร่วมค�า

บริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั�งสำานักงานใหญ่
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ทุนชำาระแล้ว

บริิษััท	โลตัสิสิ์	มีันนี�	เซึ่อริ์ว้ิสิเซึ่สิ	

จำำ�กำัด	(ลงท้นผู้่�น	บริิษััท	เอกำ-ชีัย	

ดีสิทริิบิว้ชีั�น	ซึ่ิสิเทมี	จำำ�กำัด)

ปริะกำอบธิ้ริกำิจำให้บริิกำ�ริ 

ด้�นบัตริเคำริดิตและสิินเชีื�อ

กำับล้กำคำ้�

550	อ�คำ�ริกำริ้งศริีเพื่ลินจำิต	ท�ว้เว้อริ์	

ถืนนเพื่ลินจำิต	แข้ว้งล้มีพื่ินี	เข้ตปท้มีว้ัน	

กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ

29.95 2,080	ล้�นบ�ท

บริิษััท	ริีเทล	พื่ริ็อพื่เพื่อริ์ตี�	จำำ�กำัด	

(ลงท้นผู้่�น	บริิษััท	เอกำ-ชีัย	 

ดีสิทริิบิว้ชีั�น	ซึ่ิสิเทมี	จำำ�กำัด)

เกำี�ยว้กำับให้เชี่�อ�คำ�ริ	 

และให้บริิกำ�ริอำ�นว้ย 

คำว้�มีสิะดว้กำในอ�คำ�ริ

313	อ�คำ�ริ	ซึ่ี.พื่ี.	ท�ว้เว้อริ์	ชีั�นที�	1	 

ถืนนสิีลมี	แข้ว้งสิีลมี	เข้ตบ�งริักำ	

กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ

29.95 210	ล้�นบ�ท
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั�งสำานักงานใหญ่
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ทุนชำาระแล้ว

บริิษััท	ซึ่ินเนอริ์จำิสิติกำ	พื่ริ็อพื่เพื่อริ์ตี�	

ดีเว้ลลอปเมีนท์	จำำ�กำัด	 

(ลงท้นผู้่�น	บริิษััท	เอกำ-ชีัย	 

ดีสิทริิบิว้ชีั�น	ซึ่ิสิเทมี	จำำ�กำัด)

ลงท้นในธิ้ริกำิจำอสิังห�ริิมีทริัพื่ย์ 999/9	ชีั�น	31	ถืนนพื่ริะริ�มี	1	 

แข้ว้งปท้มีว้ัน	เข้ตปท้มีว้ัน	

กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ

29.95 465	ล้�นบ�ท

กำองท้นริว้มีอสิังห�ริิมีทริัพื่ย์และ

สิิทธิิกำ�ริเชี่�	โลตัสิสิ์ริีเทล	โกำริท	

(ลงท้นผู้่�น	บริิษััท	เอกำ-ชีัย	 

ดีสิทริิบิว้ชีั�น	ซึ่ิสิเทมี	จำำ�กำัด)

กำองท้นริว้มีอสิังห�ริิมีทริัพื่ย์

และสิิทธิิกำ�ริเชี่�

1	อ�คำ�ริเอ็มีไพื่ริ์ท�ว้เว้อริ์	ชีั�น	32	 

ถืนนสิ�ทริใต้	แข้ว้งย�นน�ว้�	 

เข้ตสิ�ทริ	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ

14.98 23,828	ล้�นบ�ท

บริษััทอ่�น

บริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั�งสำานักงานใหญ่
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ทุนชำาระแล้ว

บริิษััท	ออลล์	น�ว้	แมีนเนจำเมี้นท์	

จำำ�กำัด

บริิกำ�ริด้�นกำ�ริจำัดกำ�ริ 

คำลังสิินคำ้�	และโลจำิสิติกำสิ์	 

และซึ่ื�อข้�ยสิินคำ้�ทั�ว้ไป

119	ชีั�น	8	อ�คำ�ริธิ�ริ�สิ�ทริ	 

ถืนนสิ�ทริใต้	แข้ว้งท้่งมีห�เมีฆ	 

เข้ตสิ�ทริ	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ 

www.allnowgroup.com

10.00 1,000	ล้�นบ�ท

บริิษััท	ออลล์	น�ว้	โลจำิสิติกำสิ์	จำำ�กำัด กำิจำกำริริมีกำ�ริริับสิ่งเอกำสิ�ริ/ 

สิ่งข้อง	(Courier	activities)

เลข้ที�	119	อ�คำ�ริธิ�ริ�สิ�ทริ	ชีั�น	8	

ถืนนสิ�ทริใต้	แข้ว้งท้่งมีห�เมีฆ	 

เข้ตสิ�ทริ	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	10120	 

www.allnowgroup.com

10.00 1	ล้�นบ�ท

บริิษััท	เอ้กำ	ดิจำิทัล	จำำ�กำัด บริิกำ�ริให้คำำ�ปริ่กำษั�	แนะนำ�	

ให้คำว้�มีริ้้ด้�นข้้อมี้ล

ทั�งเทคำนิคำและกำ�ริพื่ัฒน�

โปริแกำริมีเกำี�ยว้กัำบคำอมีพื่วิ้เตอร์ิ

101	ต่กำทริ้ดิจำิทัล	พื่�ริ์คำ	ชีั�น	10

ถืนนสิ้ข้้มีว้ิท	แข้ว้งบ�งจำ�กำ	

เข้ตพื่ริะโข้นง	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	 

10260

10.00 67.5	ล้�นบ�ท

บริิษััท	ทริ้	จำีเอสิ	จำำ�กำัด จำำ�หน่�ยสิินคำ้�ผู้่�นสิื�อต่�งๆ 18	อ�คำ�ริทริ้ท�ว้เว้อริ์	ถืนนริัชีด�ภิเษักำ	

แข้ว้งห้ว้ยข้ว้�ง	เข้ตห้ว้ยข้ว้�ง	

กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ

10.00 340	ล้�นบ�ท
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1.3.2 บุคคลที่อาจมูีความูข้ัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมูรวมูกันเกินกว่าร้อยละ 10  
 ข้องจำานวนหุ้นที่มูีสิทธิออกเสียงข้องบริษัทฯ

สิืบเนื�องจำ�กำกำ�ริที�บริิษััทฯ	ได้ลงท้นในสิัดสิ่ว้นริ้อยละ	40	ข้องสิิทธิิออกำเสิียงทั�งหมีดใน	บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	ริีเทล	โฮลดิ�ง	จำำ�กำัด	
(“CPRH”)	ซึ่่�งเป็นผู้้้ถืือห้้นทั�งหมีดในบริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	ริีเทล	ดีเว้ลลอปเมี้นท์	จำำ�กำัด	(“CPRD”)	(CPRD	เป็นบริิษััทที�เข้้�ทำ�กำ�ริลงท้น
ในบริิษััท	เทสิโกำ้	สิโตริ์สิ	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด	และ	Tesco	Stores	(Malaysia)	Sdn.	Bhd.		(ริว้มีกำันเริียกำว้่�	“กำล้่มีเทสิโกำ้เอเชีีย”))	
เมีื�อว้ันที�	18	ธิันว้�คำมี	2563		

ต่อมี�เมีื�อว้ันที�	25	ต้ล�คำมี	2564	บริิษััท	สิย�มี	แมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	(“Makro”)	ริับโอนกำิจำกำ�ริทั�งหมีดข้อง	CPRH		
ซึ่่�งริว้มีถื่งห้้นจำำ�นว้นริ้อยละ	99.99	ข้องสิิทธิิออกำเสิียงทั�งหมีดใน	CPRD	โดย	CPRH	ได้ริับห้้นสิ�มีัญเพื่ิ�มีท้นข้อง	Makro	จำำ�นว้น	
5,010,323,500	 ห้้น	 เป็นคำ่�ตอบแทน	 (“ธิ้ริกำริริมีกำ�ริโอนกิำจำกำ�ริทั�งหมีดข้อง	 CPRH”)	 และ	 CPRH	 ได้ดำ�เนินกำ�ริจำดทะเบียน 
เลิกำบริิษััทและเข้้�ส่้ิกำริะบว้นกำ�ริชีำ�ริะบัญชีีเริียบริ้อยแล้ว้	 จำ่งทำ�ให้ทริัพื่ย์สิินทั�งหมีดข้อง	 CPRH	ที�เหลืออย่้	 ริว้มีถ่ืงห้้นใน	Makro	 
ที�	 CPRH	 ได้ริับเป็นค่ำ�ตอบแทนธิ้ริกำริริมีกำ�ริโอนกำิจำกำ�ริทั�งหมีดข้อง	 CPRH	 ได้ถ้ืกำสิ่งมีอบให้แกำ่ผู้้้ถืือห้้นข้อง	 CPRH	 (บริิษััท	 
เจำริิญโภคำภัณฑ์์โฮลดิ�ง	จำำ�กำดั	(“CPH”)	และบริิษัทั	ซีึ่.พีื่.	เมีอริแ์ชีนไดซึ่ิ�ง	จำำ�กำดั	(“CPM”))	ต�มีสัิดสิว่้นกำ�ริถือืห้้น	ภ�ยใตก้ำริะบว้นกำ�ริ
ชีำ�ริะบัญชีีข้อง	CPRH	เป็นผู้ลให้บริิษััทฯ	มีีสิัดสิ่ว้นกำ�ริถืือห้้นโดยตริงและโดยอ้อมีใน	Makro	ที�ริ้อยละ	65.97	ข้องสิิทธิิออกำเสิียง
ทั�งหมีดใน	Makro	ภ�ยหลังธิ้ริกำริริมีกำ�ริโอนกำิจำกำ�ริทั�งหมีดข้อง	CPRH	เสิริ็จำสิิ�น

ตอ่มี�ในวั้นที�	22	ธัินว้�คำมี	2564		Makro	ไดด้ำ�เนินกำ�ริออกำและเสินอข้�ยห้้นสิ�มีญัเพิื่�มีทน้ให้แกำป่ริะชี�ชีนทั�ว้ไป	(Public	 
Offering)	 แล้ว้เสิร็ิจำ	 โดยที�บริิษััทฯ	 CPH	 และ	 CPM	 ได้ร่ิว้มีดำ�เนินกำ�ริจำำ�หน่�ยห้้นสิ�มัีญที�ตนถืืออย่้ใน	Makro	 ด้ว้ยบ�งส่ิว้น 
จำ่งทำ�ให้บริิษััทฯ	มีีสิัดสิ่ว้นกำ�ริถืือห้้นโดยตริงและโดยอ้อมีใน	Makro	ลดลงอย้่ที�ริ้อยละ	59.92	ข้องสิิทธิิออกำเสิียงทั�งหมีดใน	Makro	
ภ�ยหลังกำ�ริทำ�	Public	Offering	เสิริจ็ำสิิ�น	ในข้ณะที�	CPH	และ	CPM		มีีสิดัสิว่้นกำ�ริถือืห้น้โดยตริงใน	Makro	ลดลงอย่้ที�ริอ้ยละ	17.69	 
และ	8.85	ข้องสิิทธิิออกำเสิียงทั�งหมีดใน	Makro	ต�มีลำ�ดับ

แมี้ว้่�กำ�ริถืือห้้นใน	Makro	ข้องบริิษััทฯ	ข้้�งต้น	มีีบ้คำคำลที�อ�จำมีีคำว้�มีข้ัดแย้งข้องซึ่ีพื่ี	ออลล์	(คำือ	CPH)	ถืือห้้นใน	Makro	 
เกำินกำว้่�ริ้อยละ	 10	 ริ่ว้มีด้ว้ย	 แต่เป็นโคำริงสิริ้�งที�เหมี�ะสิมี	 เมืี�อพื่ิจำ�ริณ�จำ�กำปัจำจำัยหล�ยปริะกำ�ริ	 ริว้มีถ่ืงโคำริงสิร้ิ�งเงินท้น	 
(Capital	Structure)	ข้องบริิษััทฯ	และ	Makro	กำ็เป็นบริิษััทจำดทะเบียนในตล�ดหลักำทริัพื่ย์ฯ	คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้พื่ิจำ�ริณ�แล้ว้	
มีีคำว้�มีเชืี�อมัี�นว้่�โคำริงสิร้ิ�งกำ�ริถืือห้้นดังกำล่�ว้มีีคำว้�มีเหมี�ะสิมีสิอดคำล้องกำับนโยบ�ยและส่ิงเสิริิมีกำลย้ทธ์ิริะยะย�ว้ข้องบริิษััทฯ	 
เพื่ื�อกำ�้ว้ส่้ิกำ�ริเป็นผู้้น้ำ�ในอต้สิ�หกำริริมีคำ�้ปลกีำคำ�้สิง่สิินคำ�้อป้โภคำบริิโภคำอนัดบัหน่�งในริะดบัภ้มีภิ�คำเอเชีีย	ริว้มีถืง่เพิื่�มีข้ดีคำว้�มีสิ�มี�ริถื 
ในกำ�ริแข่้งขั้นกำบับริิษัทัอีคำอมีเมีริิซ์ึ่หริอืบริิษัทัเทคำโนโลยรีิะดับสิ�กำลต�่งๆ	ที�เข้้�มี�แข้ง่ข้นัในปริะเทศไทย	ตอบสินองต่อพื่ฤติกำริริมี
ผู้้้บริิโภคำที�เปลี�ยนไปอย่�งริว้ดเริ็ว้

1.3.3 ความูสัมูพิันธ์กับกลุ่มูธุรกิจข้องผู้ถือหุ้นใหญ่
ผู้้ถ้ือืห้้นใหญข่้องบริิษัทั	คืำอ	กำล่้มีเคำริอืเจำริิญโภคำภัณฑ์์	ซึ่่�งมีีกำ�ริดำ�เนนิธิร้ิกิำจำที�หล�กำหล�ย	ตั�งแต่่ธิร้ิกิิำจำเกำษัตริอต้สิ�หกำริริมี

และอ�ห�ริ	 ธิ้ริกำิิจำคำ้้�ปลีีกำ	 ธิ้ริกิิำจำสืิ�่อสิ�ริและโทริคำมีน�คำมี	 ธิ้ริกิิำจำอีีคำอมีเมีิิร์์ิซึ่และดิิจำิิทััล	 ธิ้ริกิิำจำอสััิงห�ริิิมีทรััิพื่ย์์	 ธิ้ริกิิำจำย�นยนต์์และ
อ้ตสิ�หกำริริมี	ธิ้ริกำิิจำย�และเว้ชีภััณฑ์์์	ไปจำนถื่่งธิ้ริกำิิจำกำ�ริเงิินและกำ�ริธิน�คำ�ริ	

สิำ�หริบับริิษัทัฯ	ซ่ึ่�งดำ�เนนิธิร้ิกำจิำค้ำ�ปลกีำที�จำำ�หน่�ยสิินค้ำ�อป้โภคำบริิโภคำ	มีีธิร้ิกำริริมีและคำว้�มีร่ิว้มีมืีอท�งธิร้ิกำจิำกำบับริิษัทัในกำล่้มี 
เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	 เชี่น	 มีีกำ�ริซึ่ื�อข้�ยสิินค้ำ�ริะหว้่�งกำัน	 ซึ่่�งเป็นธิ้ริกำริริมีกำ�ริค้ำ�ปกำติ	 สิำ�หริับกำ�ริใช้ีบริิกำ�ริสินับสิน้นด้�นกำ�ริค้ำ�	 
และริ�ยกำ�ริอื�นๆ	 ซึ่่�งข่้�นอย่้กำับคำว้�มีจำำ�เป็นท�งธิ้ริกำิจำ	 อย่�งไริก็ำต�มี	 กำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำและทำ�ริ�ยกำ�ริริะหว้่�งบริิษััทฯ	 และบริิษััท 
ในกำล่้มีเคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	 บริิษััทฯ	 มีีมี�ตริกำ�ริและขั้�นตอนในกำ�ริอน้มีัติกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริริะหว้่�งกำันต�มีที�กำฎหมี�ยกำำ�หนดและ
เป็นไปต�มีมี�ตริฐ�นที�กำำ�หนดไว้้ต�มีข้้อกำำ�หนดข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กัำบตล�ดทน้และตล�ดหลกัำทริพัื่ย์ฯ	ทั�งนี�	บริิษัทัฯ	ปฏิิบตัติ�มี
กำฎหมี�ย	ข้้อกำำ�หนด	ตลอดจำนริะเบียบในเรืิ�องกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริริะหว่้�งกัำนอย่�งเคำร่ิงคำรัิด	โดยเป็นริ�ยกำ�ริที�มีีริ�คำ�และเงื�อนไข้ท�งธิร้ิกิำจำ
ที�ไมี่กำ่อให้เกำิดกำ�ริถื่�ยเทผู้ลปริะโยชีน์	

แบบ 56-1 ONE REPORT | รายงานประจำำาป ี2564 | บริษััท ซีีพีี ออลล์ จำำากััด (มหาชน)50



1.3.4  ผู้ถือหุ้น
กลุ่มผิ้�ถ่อหุ�นส้งสุด	10	รายแรก

รายชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคมู 2564

จำานวนหุ้น ร้อยละ

1.		 กำล้่มี	CPG	ปริะกำอบด้ว้ย*

1.1	 บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.เมีอริ์แชีนไดซึ่ิ�ง	จำำ�กำัด 2,825,557,400 31.46

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

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

1.4		 Orient	Success	International 60,470,000 0.67

1.5		 บริิษััท	กำริ้งเทพื่โปริดิ�ว้สิ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน) 60,000,000 0.67

1.6		 บริิษััท	เจำริิญโภคำภัณฑ์์อ�ห�ริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน) 26,407,500 0.29

1.7		 Jumbo	Kingdom	Limited 22,316,200 0.25

1.8		 Worth	Access	Trading	Limited 17,874,000 0.20

1.9		 Creative	Light	Investments	Limited 13,860,000 0.15

1.10		 บริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	จำำ�กำัด 4,000,000 0.04

2.		 บริิษััท	ไทยเอ็นว้ีดีอ�ริ์	จำำ�กำัด 780,899,647 8.69

3.		 South	East	Asia	UK	(Type	C)	Nominees	Limited 595,470,724 6.63

4.	 	State	Street	Europe	Limited	 306,262,839 3.41

5.		 GIC	Private	Limited 304,795,449 3.39

6.		 สิำ�นักำง�นปริะกำันสิังคำมี 246,801,400 2.75

7.		 The	Bank	of	New	York	Mellon 135,659,470 1.51

8.			 น�ยนิติ	โอสิถื�น้เคำริ�ะห์ 118,902,400 1.33

9.		 บริิษััท	ย้	เอ็น	เอสิ	อโกำริเคำมีีคำัล	จำำ�กำัด 116,400,000 1.30

10.		 BNY	Mellon	Nominees	Limited 107,338,465 1.20

11.	 อื�นๆ 3,096,588,198 34.47

รวม 8,983,101,348 100.00

*	กำล้่มีบริิษััทเคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	(CPG)	ถืือห้้นริว้มีกำันริ้อยละ	35.32	ข้องท้นจำดทะเบียนที�เริียกำชีำ�ริะแล้ว้

1.4 จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
ณ	 วั้นที�	 31	 ธิันว้�คำมี	 2564	 บริิษััทมีีท้นจำดทะเบียนกัำบกำริะทริว้งพื่�ณิชีย์	 8,986,296,048	 บ�ท	 เป็นท้นเรีิยกำชีำ�ริะแล้ว้	

8,983,101,348	บ�ท	แบง่เป็นห้้นสิ�มัีญ	8,983,101,348	ห้น้	ม้ีลคำ�่ที�ตริ�ไว้้ห้น้ละ	1	บ�ท	โดยมีีสิิทธิอิอกำเสีิยงลงคำะแนน	1	ห้้นตอ่	1	เสิยีง
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1.5 การออกหลักทรัพิย์อื่น
บริิษััทฯ	 ได้ริับอน้มีัติจำ�กำที�ปริะช้ีมีวิ้สิ�มีัญผู้้้ถืือห้้นคำรัิ�งที�	 2/2556	 ในว้ันที�	 19	 กัำนย�ยน	 2556	 ที�ปริะช้ีมีสิ�มัีญผู้้้ถืือห้้น	 คำรัิ�งที�	

1/2557	ในว้ันที�	24	เมีษั�ยน	2557	ที�ปริะชี้มีสิ�มีัญผู้้้ถืือห้้น	คำริั�งที�	1/2559	ในว้ันที�	21	เมีษั�ยน	2559	และที�ปริะชี้มีสิ�มีัญผู้้้ถืือห้้น	
คำรัิ�งที�	 1/2564	 ในว้ันที�	 23	 เมีษั�ยน	 2564	 ให้ออกำและเสินอข้�ยห้้นกำ้้	 ว้งเงินริว้มีไม่ีเกำิน	 295,000	 ล้�นบ�ท	 เพืื่�อใชี้สิำ�หริับชีำ�ริะคำืน 
หนี�เงินกำ้้	และ/หริือใชี้เป็นเงินท้นหมี้นเว้ียนในกำิจำกำ�ริ

ณ	31	ธิันว้�คำมี	2564	บริิษััทฯ	มีีห้้นกำ้้ที�ยังมีิได้ไถื่ถือน	จำำ�นว้น	16	ริ้่น	41	ชี้ด	ซึ่่�งมีีมี้ลคำ่�คำงเหลือ	242,491.70	ล้�นบ�ท	ดังมี ี
ริ�ยละเอียดดังนี�

1.	 ห้้นกำ้้บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	คำริั�งที�	1/2556	ชีนิดริะบ้ชีื�อผู้้้ถืือ	ปริะเภทไมี่ด้อยสิิทธิิ	มีีหลักำปริะกำัน	และมีีผู้้้แทน 
ผู้้้ถืือห้้นกำ้้
กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นทั�ว้ไป	ผู้้้ลงท้นสิถื�บัน	และ/หริือผู้้้ลงท้นริ�ยใหญ่
มี้ลคำ่�คำงเหลือห้้นกำ้้	 15,122	ล้�นบ�ท
ว้ันที�ออกำห้้นกำ้้	 31	ต้ล�คำมี	2556
ว้ันชีำ�ริะดอกำเบี�ย	 ปีละ	2	คำริั�ง	ในว้ันที�	30	เมีษั�ยน	และ	31	ต้ล�คำมี	ข้องท้กำปี	ตลอดอ�ย้ห้้นกำ้้	
	 โดยเริิ�มีชีำ�ริะดอกำเบี�ยคำริั�งแริกำในว้ันที�	30	เมีษั�ยน	2557
กำ�ริจำัดอันดับคำว้�มีน่�เชีื�อถืือ	 “A-	(tha)”	โดยบริิษััท	ฟิทชี์	เริทติ�งสิ์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด	

ชี้ดที� มี้ลคำ่�ห้้นกำ้้	(บ�ท) อัตริ�ดอกำเบี�ย	(ริ้อยละ) ว้ันคำริบกำำ�หนดไถื่ถือน

อ�ย้	10	ปี 15,122,000,000 5.35 31	ต้ล�คำมี	2566

2.	 ห้้นกำ้้บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	คำริั�งที�	1/2557	ชีนิดริะบ้ชีื�อผู้้้ถืือ	ปริะเภทไมี่ด้อยสิิทธิิ	มีีหลักำปริะกำัน	และมีีผู้้้แทน 
ผู้้้ถืือห้้นกำ้้
กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นทั�ว้ไป	ผู้้้ลงท้นสิถื�บัน	และ/หริือผู้้้ลงท้นริ�ยใหญ่
มี้ลคำ่�คำงเหลือห้้นกำ้้	 15,313.70	ล้�นบ�ท
ว้ันที�ออกำห้้นกำ้้	 27	มีีน�คำมี	2557
ว้ันชีำ�ริะดอกำเบี�ย	 ปีละ	2	คำริั�ง	ในว้ันที�	27	กำันย�ยน	และ	27	มีีน�คำมี	ข้องท้กำปี	ตลอดอ�ย้ห้้นกำ้้	
	 โดยเริิ�มีชีำ�ริะดอกำเบี�ยคำริั�งแริกำในว้ันที�	27	กำันย�ยน	2557
กำ�ริจำัดอันดับคำว้�มีน่�เชีื�อถืือ	 “A-	(tha)”	โดยบริิษััท	ฟิทชี์	เริทติ�งสิ์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด	

ชี้ดที� มี้ลคำ่�ห้้นกำ้้	(บ�ท) อัตริ�ดอกำเบี�ย	(ริ้อยละ) ว้ันคำริบกำำ�หนดไถื่ถือน

อ�ย้	10	ปี 15,313,700,000 5.14 27	มีีน�คำมี	2567

3.	 ห้้นกำ้้บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	คำริั�งที�	2/2557	ชีนิดริะบ้ชีื�อผู้้้ถืือ	ปริะเภทไมี่ด้อยสิิทธิิ	มีีหลักำปริะกำัน	และมีีผู้้้แทน 
ผู้้้ถืือห้้นกำ้้
กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นสิถื�บัน	และ/หริือผู้้้ลงท้นริ�ยใหญ่
มี้ลคำ่�คำงเหลือห้้นกำ้้	 10,439	ล้�นบ�ท
ว้ันที�ออกำห้้นกำ้้	 22	สิิงห�คำมี	2557
ว้ันชีำ�ริะดอกำเบี�ย	 ปีละ	2	คำริั�ง	ในว้ันที�	22	กำ้มีภ�พื่ันธิ์	และ	22	สิิงห�คำมี	ข้องท้กำปี	ตลอดอ�ย้ห้้นกำ้้	
	 โดยเริิ�มีชีำ�ริะดอกำเบี�ยคำริั�งแริกำในว้ันที�	22	กำ้มีภ�พื่ันธิ์	2558
กำ�ริจำัดอันดับคำว้�มีน่�เชีื�อถืือ	 “A-	(tha)”	โดยบริิษััท	ฟิทชี์	เริทติ�งสิ์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด	

ชี้ดที� มี้ลคำ่�ห้้นกำ้้	(บ�ท) อัตริ�ดอกำเบี�ย	(ริ้อยละ) ว้ันคำริบกำำ�หนดไถื่ถือน

อ�ย้	10	ปี 10,439,000,000 5.05 22	สิิงห�คำมี	2567
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4.	 ห้้นกำ้้บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	คำริั�งที�	2/2558	ชีนิดริะบ้ชีื�อผู้้้ถืือ	ปริะเภทไมี่ด้อยสิิทธิิ	ไมี่มีีหลักำปริะกำัน
กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นสิถื�บัน	และ/หริือผู้้้ลงท้นริ�ยใหญ่
มี้ลคำ่�คำงเหลือห้้นกำ้้	 9,000	ล้�นบ�ท
ว้ันที�ออกำห้้นกำ้้	 30	มีิถื้น�ยน	2558
ว้ันชีำ�ริะดอกำเบี�ย	 ปีละ	2	คำริั�ง	ในว้ันที�	30	ธิันว้�คำมี	และ	30	มีิถื้น�ยน	ข้องท้กำปี	ตลอดอ�ย้ห้้นกำ้้
	 โดยเริิ�มีชีำ�ริะดอกำเบี�ยคำริั�งแริกำในว้ันที�	30	ธิันว้�คำมี	2558
กำ�ริจำัดอันดับคำว้�มีน่�เชีื�อถืือ	 “A-	(tha)”	โดยบริิษััท	ฟิทชี์	เริทติ�งสิ์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด	

ชี้ดที� มี้ลคำ่�ห้้นกำ้้	(บ�ท) อัตริ�ดอกำเบี�ย	(ริ้อยละ) ว้ันคำริบกำำ�หนดไถื่ถือน

อ�ย้	7	ปี 3,000,000,000 4.10 30	มีิถื้น�ยน	2565

อ�ย้	10	ปี 6,000,000,000 4.45 30	มีิถื้น�ยน	2568*

*	ผู้้้ออกำห้้นกำ้้มีีสิิทธิิไถื่ถือนห้้นกำ้้กำ่อนคำริบกำำ�หนดไถื่ถือนได้	ตั�งแต่ว้ันที�	30	มีิถื้น�ยน	2565

5.	 ห้้นกำ้้บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	คำริั�งที�	1/2559	ชีนิดริะบ้ชีื�อผู้้้ถืือ	ปริะเภทไมี่ด้อยสิิทธิิ	ไมี่มีีหลักำปริะกำัน
กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นสิถื�บัน	และ/หริือผู้้้ลงท้นริ�ยใหญ่
มี้ลคำ่�คำงเหลือห้้นกำ้้	 5,618	ล้�นบ�ท
ว้ันที�ออกำห้้นกำ้้	 18	มีีน�คำมี	2559
ว้ันชีำ�ริะดอกำเบี�ย	 ปีละ	2	คำริั�ง	ในว้ันที�	18	กำันย�ยน	และ	18	มีีน�คำมี	ข้องท้กำปี	ตลอดอ�ย้ห้้นกำ้้	
	 โดยเริิ�มีชีำ�ริะดอกำเบี�ยคำริั�งแริกำในว้ันที�	18	กำันย�ยน	2559
กำ�ริจำัดอันดับคำว้�มีน่�เชีื�อถืือ	 “A-	(tha)”	โดยบริิษััท	ฟิทชี์	เริทติ�งสิ์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด	

ชี้ดที� มี้ลคำ่�ห้้นกำ้้	(บ�ท) อัตริ�ดอกำเบี�ย	(ริ้อยละ) ว้ันคำริบกำำ�หนดไถื่ถือน

อ�ย้	7	ปี 937,000,000 3.40 18	มีีน�คำมี	2566

อ�ย้	10	ปี 2,074,000,000 4.00 18	มีีน�คำมี	2569*

อ�ย้	12	ปี 2,607,000,000 4.15 		18	มีีน�คำมี	2571**

*	ผู้้้ออกำห้้นกำ้้มีีสิิทธิิไถื่ถือนห้้นกำ้้กำ่อนคำริบกำำ�หนดไถื่ถือนได้	ตั�งแต่ว้ันที�	18	มีีน�คำมี	2564

**	ผู้้้ออกำห้้นกำ้้มีีสิิทธิิไถื่ถือนห้้นกำ้้กำ่อนคำริบกำำ�หนดไถื่ถือนได้	ตั�งแต่ว้ันที�	18	มีีน�คำมี	2566

6.	 ห้้นกำ้้บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	คำริั�งที�	2/2559	ชีนิดริะบ้ชีื�อผู้้้ถืือ	ปริะเภทไมี่ด้อยสิิทธิิไมี่มีีหลักำปริะกำัน
กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นสิถื�บัน	และ/หริือผู้้้ลงท้นริ�ยใหญ่
มี้ลคำ่�คำงเหลือห้้นกำ้้	 6,099	ล้�นบ�ท
ว้ันที�ออกำห้้นกำ้้	 26	สิิงห�คำมี	2559
ว้ันชีำ�ริะดอกำเบี�ย	 ปีละ	2	คำริั�ง	ในว้ันที�	26	กำ้มีภ�พื่ันธิ์	และ	26	สิิงห�คำมี	ข้องท้กำปี	ตลอดอ�ย้ห้้นกำ้้	
	 โดยเริิ�มีชีำ�ริะดอกำเบี�ยคำริั�งแริกำในว้ันที�	26	กำ้มีภ�พื่ันธิ์	2560
กำ�ริจำัดอันดับคำว้�มีน่�เชีื�อถืือ	 “A-	(tha)”	โดยบริิษััท	ฟิทชี์	เริทติ�งสิ์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด	

ชี้ดที� มี้ลคำ่�ห้้นกำ้้	(บ�ท) อัตริ�ดอกำเบี�ย	(ริ้อยละ) ว้ันคำริบกำำ�หนดไถื่ถือน

อ�ย้	7	ปี 500,000,000 3.25 26	สิิงห�คำมี	2566

อ�ย้	10	ปี 748,000,000 3.68 26	สิิงห�คำมี	2569

อ�ย้	12	ปี 4,851,000,000 4.00 26	สิิงห�คำมี	2571
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7.	 ห้้นกำ้้บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	คำริั�งที�	1/2560	ชีนิดริะบ้ชีื�อผู้้้ถืือ	ปริะเภทไมี่ด้อยสิิทธิิ	ไมี่มีีหลักำปริะกำัน
กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นสิถื�บัน	ไมี่เกำิน	10	ริ�ย
มี้ลคำ่�คำงเหลือห้้นกำ้้	 4,500	ล้�นบ�ท
ว้ันที�ออกำห้้นกำ้้	 27	มีีน�คำมี	2560
ว้ันชีำ�ริะดอกำเบี�ย	 ปีละ	2	คำริั�ง	ในว้ันที�	27	กำันย�ยน	และ	27	มีีน�คำมี	ข้องท้กำปี	ตลอดอ�ย้ห้้นกำ้้
		 โดยเริิ�มีชีำ�ริะดอกำเบี�ยคำริั�งแริกำในว้ันที�	27	กำันย�ยน	2560
กำ�ริจำัดอันดับคำว้�มีน่�เชีื�อถืือ	 “A-	(tha)”	โดยบริิษััท	ฟิทชี์	เริทติ�งสิ์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด	

ชี้ดที� มี้ลคำ่�ห้้นกำ้้	(บ�ท) อัตริ�ดอกำเบี�ย	(ริ้อยละ) ว้ันคำริบกำำ�หนดไถื่ถือน

อ�ย้	12	ปี 4,500,000,000 4.70 27	มีีน�คำมี	2572

8.	 ห้้นกำ้้บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	คำริั�งที�	2/2560	ชีนิดริะบ้ชีื�อผู้้้ถืือ	ปริะเภทไมี่ด้อยสิิทธิิ	ไมี่มีีหลักำปริะกำัน
กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นสิถื�บัน	และ/หริือผู้้้ลงท้นริ�ยใหญ่
มี้ลคำ่�คำงเหลือห้้นกำ้้	 3,000	ล้�นบ�ท
ว้ันที�ออกำห้้นกำ้้	 18	สิิงห�คำมี	2560
ว้ันชีำ�ริะดอกำเบี�ย	 ปีละ	2	คำริั�ง	ในว้ันที�	18	กำ้มีภ�พื่ันธิ์	และ	18	สิิงห�คำมี	ข้องท้กำปี	ตลอดอ�ย้ห้้นกำ้้	
	 โดยเริิ�มีชีำ�ริะดอกำเบี�ยคำริั�งแริกำในว้ันที�	18	กำ้มีภ�พื่ันธิ์	2561
กำ�ริจำัดอันดับคำว้�มีน่�เชีื�อถืือ	 “A-	(tha)”	โดยบริิษััท	ฟิทชี์	เริทติ�งสิ์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด	

ชี้ดที� มี้ลคำ่�ห้้นกำ้้	(บ�ท) อัตริ�ดอกำเบี�ย	(ริ้อยละ) ว้ันคำริบกำำ�หนดไถื่ถือน

อ�ย้	10	ปี 3,000,000,000 3.96 18	สิิงห�คำมี	2570

9.	 ห้้นก้้ำด้อยสิิทธิิที�มีีลักำษัณะคำล้�ยท้น	 คำรัิ�งที�	 1/2560	 ไถื่ถือนเมืี�อเลิกำบริิษััท	 ซึ่่�งผู้้้ออกำห้้นก้้ำมีีสิิทธิิไถื่ถือนห้้นกำ้้กำ่อนกำำ�หนด	 
และมีีสิิทธิิเลื�อนชีำ�ริะดอกำเบี�ยโดยไมี่มีีเงื�อนไข้ใดๆ	ข้อง	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	
กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นทั�ว้ไป	และ/หริือผู้้้ลงท้นสิถื�บัน
มี้ลคำ่�คำงเหลือห้้นกำ้้	 10,000	ล้�นบ�ท
ว้ันที�ออกำห้้นกำ้้	 22	สิิงห�คำมี	2560
อัตริ�ดอกำเบี�ย	 ปีที�	1-5	 อัตริ�ดอกำเบี�ยริ้อยละ	5.0	ต่อปี

ปีที�	6-10	 อัตริ�ดอกำเบี�ยเท่�กัำบผู้ลริว้มีข้อง	 (กำ)	 อัตริ�ผู้ลตอบแทนพื่ันธิบัตริ
ริัฐบ�ลอ�ย้	 5	 ปี*	 (ข้)	 Initial	 Credit	 Spread	 ร้ิอยละ	 3.07	 ต่อปี	 
(คำ)	อัตริ�ริ้อยละ	0.5	ต่อปี	

ปีที�	11-50	 อัตริ�ดอกำเบี�ยเท่�กัำบผู้ลริว้มีข้อง	 (กำ)	 อัตริ�ผู้ลตอบแทนพื่ันธิบัตริ
ริัฐบ�ลอ�ย้	 5	 ปี*	 (ข้)	 Initial	 Credit	 Spread	 ร้ิอยละ	 3.07	 ต่อปี	 
(คำ)	อัตริ�ริ้อยละ	1.1	ต่อปี

ตั�งแต่ปีที�	51	 อัตริ�ดอกำเบี�ยเท่�กัำบผู้ลริว้มีข้อง	 (กำ)	 อัตริ�ผู้ลตอบแทนพื่ันธิบัตริ
ริัฐบ�ลอ�ย้	 5	 ปี*	 (ข้)	 Initial	 Credit	 Spread	 ร้ิอยละ	 3.07	 ต่อปี	 
(คำ)	อัตริ�ริ้อยละ	2.1	ต่อปี

*	อัตริ�ดอกำเบี�ยจำะปริับท้กำๆ	5	ปี	โดยอ้�งอิงจำ�กำอัตริ�ผู้ลตอบแทนพื่ันธิบัตริริัฐบ�ลอ�ย้	5	ปี	 

ณ	สิิ�นสิ้ดว้ันทำ�กำ�ริข้องสิองว้ันทำ�กำ�ริกำ่อนว้ันปริับอัตริ�ดอกำเบี�ย

ว้ันชีำ�ริะดอกำเบี�ย	 ปีละ	2	คำริั�ง	 ในว้ันที�	 22	กำ้มีภ�พื่ันธิ์	 และ	22	สิิงห�คำมี	ข้องท้กำปี	ตลอดอ�ย้ห้้นกำ้้	 
โดยเริิ�มีชีำ�ริะดอกำเบี�ยคำริั�งแริกำในว้ันที�	22	กำ้มีภ�พื่ันธิ์	2561
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สิิทธิิไถื่ถือน	 ผู้้้ออกำห้้นกำ้้มีีสิิทธิิไถื่ถือนห้้นกำ้้ได้ในกำริณีต่อไปนี�
1.	 ผู้้้ออกำห้น้กำ้มี้ีสิิทธิไิถ่ืถือนห้น้กำ้ท้ั�งหมีดในวั้นคำริบกำำ�หนด	5	ปี	นบัจำ�กำว้นัออกำห้น้ก้้ำ	

คำือ	 วั้นที�	 22	 สิิงห�คำมี	 2565	 (ว้ันแริกำที�สิ�มี�ริถืใช้ีสิิทธิิไถ่ืถือนห้้นกำ้้)	 หรืิอ	 
ว้นัชีำ�ริะดอกำเบี�ยห้น้ก้้ำแต่ละคำรัิ�ง	ภ�ยหลงัจำ�กำว้นัแริกำที�สิ�มี�ริถืใช้ีสิิทธิไิถ่ืถือนห้้นก้้ำ

2.	 ผู้้้ออกำห้้นกำ้้มีีสิิทธิิไถ่ืถือนห้้นกำ้้ทั�งหมีด	 ในกำริณีที�กำริมีสิริริพื่�กำริหริือหน่ว้ยง�น 
ที�เกำี�ยว้ข้้อง	ได้เปลี�ยนแปลงกำฎ	ริะเบยีบที�เกำี�ยว้ข้้อง	จำนทำ�ให้ผู้้้ออกำห้น้ก้้ำไม่ีสิ�มี�ริถื
นำ�ดอกำเบี�ยจ่ำ�ยที�ชีำ�ริะให้แก่ำผู้้้ถืือห้้นก้้ำมี�หักำเป็นค่ำ�ใช้ีจ่ำ�ยท�งภ�ษัไีด้

3.	 ผู้้้ออกำห้้นกำ้้มีีสิิทธิิไถื่ถือนห้้นกำ้้ทั�งหมีด	 ในกำริณีที�สิถื�บันกำ�ริจัำดอันดับคำว้�มี 
น่�เชืี�อถืือ	 ได้เปลี�ยนแปลงในวิ้ธิีกำ�ริจำัดอันดับข้องห้้นก้้ำ	 จำนทำ�ให้ผู้้้ออกำห้้นกำ้้
สิ�มี�ริถืนับห้้นกำ้้ที�ออกำเป็นเคำริดิตตริ�สิ�ริท้น	(Equity	Credit)	ได้น้อยลง

4.	 ผู้้้ออกำห้น้กำ้มี้ีสิิทธิไิถ่ืถือนห้น้กำ้ท้ั�งหมีด	ในกำริณทีี�มีีกำ�ริเปลี�ยนแปลงหลกัำกำ�ริ	ว้ธิิกีำ�ริ
บันท่กำบัญชีี	 จำนทำ�ให้ผู้้้ออกำห้้นกำ้้สิ�มี�ริถืนับห้้นกำ้้ที�ออกำนี�เป็นส่ิว้นข้องผู้้้ถืือห้้น 
ได้น้อยลง

กำ�ริจำัดอันดับคำว้�มีน่�เชีื�อถืือ	 “BBB	(tha)”	โดยบริิษััท	ฟิทชี์	เริทติ�งสิ์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด	

10.	 ห้้นกำ้้บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	คำริั�งที�	3/2560	ชีนิดริะบ้ชีื�อผู้้้ถืือ	ปริะเภทไมี่ด้อยสิิทธิิ	ไมี่มีีหลักำปริะกำัน
10.1	 ไมี่มีีผู้้้แทนผู้้้ถืือห้้นกำ้้

กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นสิถื�บัน	และ/หริือผู้้้ลงท้นริ�ยใหญ่
มี้ลคำ่�คำงเหลือห้้นกำ้้	 9,000	ล้�นบ�ท
ว้ันที�ออกำห้้นกำ้้	 15	พื่ฤศจำิกำ�ยน	2560
ว้ันชีำ�ริะดอกำเบี�ย	 ปีละ	2	คำริั�ง	ในว้ันที�	15	พื่ฤษัภ�คำมี	และ	15	พื่ฤศจำิกำ�ยน	ข้องท้กำปี	ตลอดอ�ย้ห้้นกำ้้	

โดยเริิ�มีชีำ�ริะดอกำเบี�ยคำริั�งแริกำในว้ันที�	15	พื่ฤษัภ�คำมี	2561
กำ�ริจำัดอันดับคำว้�มีน่�เชีื�อถืือ	 “A+”	โดยบริิษััท	ทริิสิเริทติ�ง	จำำ�กำัด	

ชี้ดที� มี้ลคำ่�ห้้นกำ้้	(บ�ท) อัตริ�ดอกำเบี�ย	(ริ้อยละ) ว้ันคำริบกำำ�หนดไถื่ถือน

อ�ย้	10	ปี 9,000,000,000 3.50 15	พื่ฤศจำิกำ�ยน	2570

10.2	 มีีผู้้้แทนผู้้้ถืือห้้นกำ้้
กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นทั�ว้ไป
มี้ลคำ่�คำงเหลือห้้นกำ้้	 9,000	ล้�นบ�ท
ว้ันที�ออกำห้้นกำ้้	 30	พื่ฤศจำิกำ�ยน	2560
ว้ันชีำ�ริะดอกำเบี�ย	 ปีละ	2	คำริั�ง	ในว้ันที�	30	พื่ฤษัภ�คำมี	และ	30	พื่ฤศจำิกำ�ยน	ข้องท้กำปี	ตลอดอ�ย้ห้้นกำ้้	

โดยเริิ�มีชีำ�ริะดอกำเบี�ยคำริั�งแริกำในว้ันที�	30	พื่ฤษัภ�คำมี	2561
กำ�ริจำัดอันดับคำว้�มีน่�เชีื�อถืือ	 “A+”	โดยบริิษััท	ทริิสิเริทติ�ง	จำำ�กำัด

ชี้ดที� มี้ลคำ่�ห้้นกำ้้	(บ�ท) อัตริ�ดอกำเบี�ย	(ริ้อยละ) ว้ันคำริบกำำ�หนดไถื่ถือน

อ�ย้	5	ปี 9,000,000,000 3.10 30	พื่ฤศจำิกำ�ยน	2565

11.	 ห้้นกำ้้บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	คำริั�งที�	1/2562	ชีนิดริะบ้ผู้้้ถืือ	ปริะเภทไมี่ด้อยสิิทธิิ	ไมี่มีีหลักำปริะกำัน
กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นสิถื�บัน	และ/หริือผู้้้ลงท้นริ�ยใหญ่
มี้ลคำ่�คำงเหลือห้้นกำ้้	 15,000	ล้�นบ�ท
ว้ันที�ออกำห้้นกำ้้	 18	มีกำริ�คำมี	2562
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ว้ันชีำ�ริะดอกำเบี�ย	 ปีละ	 2	 คำริั�ง	 ในว้ันที�	 18	 กำริกำฎ�คำมี	 และ	 18	มีกำริ�คำมี	ข้องท้กำปี	ตลอดอ�ย้ห้้นกำ้ ้
โดยเริิ�มีชีำ�ริะดอกำเบี�ยคำริั�งแริกำในว้ันที�	18	กำริกำฎ�คำมี	2562

กำ�ริจำัดอันดับคำว้�มีน่�เชีื�อถืือ	 “A+”	โดยบริิษััท	ทริิสิเริทติ�ง	จำำ�กำัด

ชี้ดที� มี้ลคำ่�ห้้นกำ้้	(บ�ท) อัตริ�ดอกำเบี�ย	(ริ้อยละ) ว้ันคำริบกำำ�หนดไถื่ถือน

อ�ย้	3	ปี 5,000,000,000 2.86 18	มีกำริ�คำมี	2565

อ�ย้	8	ปี 2,466,000,000 3.95 18	มีกำริ�คำมี	2570

อ�ย้	10	ปี 1,920,000,000 4.12 18	มีกำริ�คำมี	2572

อ�ย้	12	ปี 5,614,000,000 4.40 18	มีกำริ�คำมี	2574

12.	 ห้้นกำ้้บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	คำริั�งที�	1/2563	ชีนิดริะบ้ผู้้้ถืือ	ปริะเภทไมี่ด้อยสิิทธิิ	ไมี่มีีหลักำปริะกำัน
กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นสิถื�บัน	และ/หริือผู้้้ลงท้นริ�ยใหญ่
มี้ลคำ่�คำงเหลือห้้นกำ้้	 7,500	ล้�นบ�ท
ว้ันที�ออกำห้้นกำ้้	 13	พื่ฤษัภ�คำมี	2563
ว้ันชีำ�ริะดอกำเบี�ย	 ปีละ	2	คำริั�ง	ในว้ันที�	13	พื่ฤศจำิกำ�ยน	และ	13	พื่ฤษัภ�คำมี	ข้องท้กำปี	ตลอดอ�ย้ห้้นกำ้้

โดยเริิ�มีชีำ�ริะดอกำเบี�ยคำริั�งแริกำในว้ันที�	13	พื่ฤศจำิกำ�ยน	2563
กำ�ริจำัดอันดับคำว้�มีน่�เชีื�อถืือ	 “A+”	โดยบริิษััท	ทริิสิเริทติ�ง	จำำ�กำัด

ชี้ดที� มี้ลคำ่�ห้้นกำ้้	(บ�ท) อัตริ�ดอกำเบี�ย	(ริ้อยละ) ว้ันคำริบกำำ�หนดไถื่ถือน

อ�ย้	7	ปี 1,699,000,000 2.90 13	พื่ฤษัภ�คำมี	2570

อ�ย้	10	ปี 2,169,000,000 3.29 13	พื่ฤษัภ�คำมี	2573

อ�ย้	12	ปี 3,632,000,000 3.59 13	พื่ฤษัภ�คำมี	2575

13.	 ห้้นกำ้้บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	คำริั�งที�	2/2563	ชีนิดริะบ้ผู้้้ถืือ	ปริะเภทไมี่ด้อยสิิทธิิ	ไมี่มีีหลักำปริะกำัน
กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นทั�ว้ไป	ผู้้้ลงท้นสิถื�บัน	และ/หริือผู้้้ลงท้นริ�ยใหญ่
มี้ลคำ่�คำงเหลือห้้นกำ้้	 25,000	ล้�นบ�ท
ว้ันที�ออกำห้้นกำ้้	 29	กำันย�ยน	2563
ว้ันชีำ�ริะดอกำเบี�ย	 ปีละ	 2	 คำรัิ�ง	 ในว้ันที�	 29	 มีีน�คำมี	 และ	 29	 กำันย�ยน	 ข้องท้กำปี	 ตลอดอ�ย้ห้้นก้้ำ 

โดยเริิ�มีชีำ�ริะดอกำเบี�ยคำริั�งแริกำในว้ันที�	29	มีีน�คำมี	2564
กำ�ริจำัดอันดับคำว้�มีน่�เชีื�อถืือ	 “A+”	โดยบริิษััท	ทริิสิเริทติ�ง	จำำ�กำัด
13.1	 กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นทั�ว้ไป

ชี้ดที� มี้ลคำ่�ห้้นกำ้้	(บ�ท) อัตริ�ดอกำเบี�ย	(ริ้อยละ) ว้ันคำริบกำำ�หนดไถื่ถือน

อ�ย้	4	ปี	9	เดือน	1	ว้ัน 13,200,000,000 3.00 30	มีิถื้น�ยน	2568

13.2	 กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นสิถื�บัน	และ/หริือผู้้้ลงท้นริ�ยใหญ่

ชี้ดที� มี้ลคำ่�ห้้นกำ้้	(บ�ท) อัตริ�ดอกำเบี�ย	(ริ้อยละ) ว้ันคำริบกำำ�หนดไถื่ถือน

อ�ย้	2	ปี	5	เดือน	17	ว้ัน 6,000,000,000 1.90 18	มีีน�คำมี	2566

อ�ย้	9	ปี	7	เดือน	14	ว้ัน 2,350,000,000 3.40 13	พื่ฤษัภ�คำมี	2573

อ�ย้	15	ปี 3,450,000,000 3.90 29	กำันย�ยน	2578
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14.	 ห้้นกำ้้บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	คำริั�งที�	1/2564	ชีนิดริะบ้ผู้้้ถืือ	ปริะเภทไมี่ด้อยสิิทธิิ	ไมี่มีีหลักำปริะกำัน
กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นสิถื�บัน	และ/หริือผู้้้ลงท้นริ�ยใหญ่
มี้ลคำ่�คำงเหลือห้้นกำ้้	 21,900	ล้�นบ�ท
ว้ันที�ออกำห้้นกำ้้	 16	มีีน�คำมี	2564
ว้ันชีำ�ริะดอกำเบี�ย	 ปีละ	 2	 คำรัิ�ง	 ในว้ันที�	 16	 กำันย�ยน	 และ	 16	 มีีน�คำมี	 ข้องท้กำปี	 ตลอดอ�ย้ห้้นก้้ำ 

โดยเริิ�มีชีำ�ริะดอกำเบี�ยคำริั�งแริกำในว้ันที�	16	กำันย�ยน	2564
กำ�ริจำัดอันดับคำว้�มีน่�เชีื�อถืือ	 “A+”	โดยบริิษััท	ทริิสิเริทติ�ง	จำำ�กำัด

ชี้ดที� มี้ลคำ่�ห้้นกำ้้	(บ�ท) อัตริ�ดอกำเบี�ย	(ริ้อยละ) ว้ันคำริบกำำ�หนดไถื่ถือน

อ�ย้	5	ปี 10,000,000,000 2.86 16	มีีน�คำมี	2569

อ�ย้	7	ปี 6,800,000,000 3.42 16	มีีน�คำมี	2571

อ�ย้	10	ปี 3,600,000,000 3.95 16	มีีน�คำมี	2574

อ�ย้	15	ปี 1,500,000,000 4.64 16	มีีน�คำมี	2579

15.	 ห้้นกำ้้บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	คำริั�งที�	2/2564	ชีนิดริะบ้ผู้้้ถืือ	ปริะเภทไมี่ด้อยสิิทธิิ	ไมี่มีีหลักำปริะกำัน
กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นทั�ว้ไป	ผู้้้ลงท้นสิถื�บัน	และ/หริือผู้้้ลงท้นริ�ยใหญ่
มี้ลคำ่�คำงเหลือห้้นกำ้้	 66,000	ล้�นบ�ท
ว้ันที�ออกำห้้นกำ้้	 16	มีิถื้น�ยน	2564
ว้ันชีำ�ริะดอกำเบี�ย	 ปีละ	 2	 คำรัิ�ง	 ในวั้นที�	 16	 ธิันว้�คำมี	 และ	 16	 มีิถ้ืน�ยน	 ข้องท้กำปี	 ตลอดอ�ย้ห้้นกำ้ ้

โดยเริิ�มีชีำ�ริะดอกำเบี�ยคำริั�งแริกำในว้ันที�	16	ธิันว้�คำมี	2564
กำ�ริจำัดอันดับคำว้�มีน่�เชีื�อถืือ	 “A+”	โดยบริิษััท	ทริิสิเริทติ�ง	จำำ�กำัด
15.1	 กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นทั�ว้ไป

ชี้ดที� มี้ลคำ่�ห้้นกำ้้	(บ�ท) อัตริ�ดอกำเบี�ย	(ริ้อยละ) ว้ันคำริบกำำ�หนดไถื่ถือน

อ�ย้	5	ปี 17,773,000,000 3.00 16	มีิถื้น�ยน	2569

อ�ย้	7	ปี 7,376,000,000 3.40 16	มีิถื้น�ยน	2571

อ�ย้	10	ปี 8,851,000,000 3.90 16	มีิถื้น�ยน	2579

15.2	 กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นสิถื�บัน	และ/หริือผู้้้ลงท้นริ�ยใหญ่

ชี้ดที� มี้ลคำ่�ห้้นกำ้้	(บ�ท) อัตริ�ดอกำเบี�ย	(ริ้อยละ) ว้ันคำริบกำำ�หนดไถื่ถือน

อ�ย้	2	ปี 3,000,000,000 1.53 16	มีิถื้น�ยน	2566

อ�ย้	3	ปี 3,000,000,000 1.76 16	มีิถื้น�ยน	2567

อ�ย้	4	ปี 6,500,000,000 2.14 16	มีิถื้น�ยน	2568

อ�ย้	10	ปี 12,500,000,000 3.90 16	มีิถื้น�ยน	2574

อ�ย้	12	ปี 7,000,000,000 4.20 16	มีิถื้น�ยน	2576
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16.	 ห้้นก้้ำด้อยสิิทธิิที�มีีลักำษัณะคำล้�ยท้น	 คำรัิ�งที�	 1/2564	 ไถื่ถือนเมืี�อเลิกำบริิษััท	 ซึ่่�งผู้้้ออกำห้้นก้้ำมีีสิิทธิิไถื่ถือนห้้นกำ้้กำ่อนกำำ�หนด	 
และมีีสิิทธิิเลื�อนชีำ�ริะดอกำเบี�ยโดยไมี่มีีเงื�อนไข้ใดๆ	ข้อง	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน) 
กำ�ริเสินอข้�ย	 ผู้้้ลงท้นทั�ว้ไป	และ/หริือผู้้้ลงท้นสิถื�บัน
มี้ลคำ่�คำงเหลือห้้นกำ้้	 10,000	ล้�นบ�ท
ว้ันที�ออกำห้้นกำ้้	 30	พื่ฤศจำิกำ�ยน	2564
อัตริ�ดอกำเบี�ย	 ปีที�	1-5	 อัตริ�ดอกำเบี�ยริ้อยละ	4.60	ต่อปี

ปีที�	6-25	 อัตริ�ดอกำเบี�ยเท่�กัำบผู้ลริว้มีข้อง	 (กำ)	 อัตริ�ผู้ลตอบแทนพื่ันธิบัตริ
ริัฐบ�ลอ�ย้	 5	 ปี*	 (ข้)	 Initial	 Credit	 Spread	 ร้ิอยละ	 3.54	 ต่อปี	 
(คำ)	อัตริ�ริ้อยละ	0.5	ต่อปี	

ปีที�	26-50	 อัตริ�ดอกำเบี�ยเท่�กัำบผู้ลริว้มีข้อง	 (กำ)	 อัตริ�ผู้ลตอบแทนพื่ันธิบัตริ
ริัฐบ�ลอ�ย้	 5	 ปี*	 (ข้)	 Initial	 Credit	 Spread	 ร้ิอยละ	 3.54	 ต่อปี	 
(คำ)	อัตริ�ริ้อยละ	1.0	ต่อปี

ตั�งแต่ปีที�	51	 อัตริ�ดอกำเบี�ยเท่�กัำบผู้ลริว้มีข้อง	 (กำ)	 อัตริ�ผู้ลตอบแทนพื่ันธิบัตริ
ริัฐบ�ลอ�ย้	 5	 ปี*	 (ข้)	 Initial	 Credit	 Spread	 ร้ิอยละ	 3.54	 ต่อปี	 
(คำ)	อัตริ�ริ้อยละ	2.0	ต่อปี

*	อัตริ�ดอกำเบี�ยจำะปริับท้กำๆ	5	ปี	โดยอ้�งอิงจำ�กำอัตริ�ผู้ลตอบแทนพื่ันธิบัตริริัฐบ�ลอ�ย้	5	ปี	 

ณ	สิิ�นสิ้ดว้ันทำ�กำ�ริข้องสิองว้ันทำ�กำ�ริกำ่อนว้ันปริับอัตริ�ดอกำเบี�ย

ว้ันชีำ�ริะดอกำเบี�ย	 ปีละ	2	คำริั�ง	ในว้ันที�	30	พื่ฤษัภ�คำมี	และ	30	พื่ฤศจำิกำ�ยน	ข้องท้กำปี	ตลอดอ�ย้ห้้นกำ้้	
โดยเริิ�มีชีำ�ริะดอกำเบี�ยคำริั�งแริกำในว้ันที�	30	พื่ฤษัภ�คำมี	2565

สิิทธิิไถื่ถือน	 ผู้้้ออกำห้้นกำ้้มีีสิิทธิิไถื่ถือนห้้นกำ้้ได้ในกำริณีต่อไปนี�
1.	 ผู้้้ออกำห้น้กำ้มี้ีสิิทธิไิถ่ืถือนห้น้กำ้ท้ั�งหมีดในวั้นคำริบกำำ�หนด	5	ปี	นบัจำ�กำว้นัออกำห้น้ก้้ำ	

คำอื	ว้นัที�	 30	พื่ฤศจิำกำ�ยน	2569	(ว้นัแริกำที�สิ�มี�ริถืใช้ีสิิทธิไิถ่ืถือนห้้นกำ้)้	หริอื	 
ว้นัชีำ�ริะดอกำเบี�ยห้น้ก้้ำแต่ละคำรัิ�ง	ภ�ยหลงัจำ�กำว้นัแริกำที�สิ�มี�ริถืใช้ีสิิทธิไิถ่ืถือนห้้นก้้ำ

2.	 ผู้้้ออกำห้้นกำ้้มีีสิิทธิิไถ่ืถือนห้้นกำ้้ทั�งหมีด	 ในกำริณีที�กำริมีสิริริพื่�กำริหริือหน่ว้ยง�น 
ที�เกำี�ยว้ข้้อง	ได้เปลี�ยนแปลงกำฎ	ริะเบยีบที�เกำี�ยว้ข้้อง	จำนทำ�ให้ผู้้้ออกำห้้นก้้ำไม่ีสิ�มี�ริถื
นำ�ดอกำเบี�ยจ่ำ�ยที�ชีำ�ริะให้แก่ำผู้้้ถืือห้้นก้้ำมี�หักำเป็นค่ำ�ใช้ีจ่ำ�ยท�งภ�ษัไีด้

3.	 ผู้้้ออกำห้้นก้้ำมีีสิิทธิิไถ่ืถือนห้้นก้้ำทั�งหมีด	 ในกำริณีที�สิถื�บันกำ�ริจำัดอันดับคำว้�มี 
น่�เชืี�อถือื	ได้เปลี�ยนแปลงในวิ้ธิกีำ�ริจำดัอนัดบัข้องห้น้กำ้	้จำนทำ�ให้ผู้้้ออกำห้น้ก้้ำสิ�มี�ริถื
นบัห้้นก้้ำที�ออกำเป็นเคำริดิตตริ�สิ�ริทน้	(Equity	Credit)	ได้น้อยลง

4.	 ผู้้้ออกำห้น้กำ้มี้ีสิิทธิไิถ่ืถือนห้น้กำ้ท้ั�งหมีด	ในกำริณทีี�มีีกำ�ริเปลี�ยนแปลงหลกัำกำ�ริ	ว้ธิิกีำ�ริ
บันท่กำบัญชีี	 จำนทำ�ให้ผู้้้ออกำห้้นกำ้้สิ�มี�ริถืนับห้้นกำ้้ที�ออกำนี�เป็นส่ิว้นข้องผู้้้ถืือห้้น 
ได้น้อยลง

กำ�ริจำัดอันดับคำว้�มีน่�เชีื�อถืือ	 “A-”	โดยบริิษััท	ทริิสิเริทติ�ง	จำำ�กำัด	
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1.6  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลข้องบริษัท

ในกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�จำ่�ยเงินปันผู้ล	บริิษััทฯ	จำะคำำ�น่งถื่งผู้ลปริะกำอบกำ�ริและผู้ลตอบแทนข้องผู้้้ถืือห้้นในริะยะย�ว้	โดยกำ�ริจำ่�ย
เงนิปันผู้ลจำะเป็นไปต�มีข้้อบงัคำบับริิษัทัฯ	ข้้อ	36	และข้้อ	37	เงนิปันผู้ลให้แบง่ต�มีจำำ�นว้นห้้น	ห้้นละเท�่ๆ	กำนั	โดยกำ�ริจ่ำ�ยเงินปันผู้ล
ตอ้งได้ริบัอน้มัีตจิำ�กำที�ปริะช้ีมีผู้้้ถือืห้้น	คำณะกำริริมีกำ�ริอ�จำจ่ำ�ยเงนิปันผู้ลริะหว้�่งกำ�ลให้แกำผู้่้ถื้ือห้้นเป็นคำรัิ�งคำริ�ว้ได้	เมืี�อเหน็ว้�่บริิษัทัฯ	
มีีผู้ลกำำ�ไริสิมีคำว้ริพื่อที�จำะทำ�เชี่นนั�น	และริ�ยง�นให้ที�ปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นทริ�บในกำ�ริปริะชี้มีคำริ�ว้ต่อไป

คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีีนโยบ�ยที�จำะเสินอให้ที�ปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นพิื่จำ�ริณ�จ่ำ�ยเงินปันผู้ลแกำ่ผู้้้ถืือห้้นเป็นจำำ�นว้นปริะมี�ณ 
ริ้อยละ	 50	 ข้องกำำ�ไริส้ิทธิิจำ�กำกำ�ริดำ�เนินง�นจำ�กำงบกำ�ริเงินเฉพื่�ะกำิจำกำ�ริหลังหักำภ�ษัีเงินได้และสิำ�ริองต�มีกำฎหมี�ยในแต่ละปี 
โดยพื่ิจำ�ริณ�ปริะกำอบกำับงบกำ�ริเงินริว้มี	

ทั�งนี�	 นโยบ�ยกำ�ริจ่ำ�ยเงินปันผู้ลดังกำล่�ว้อ�จำมีีกำ�ริเปลี�ยนแปลงได้	 ห�กำคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทพิื่จำ�ริณ�ฐ�นะกำ�ริเงิน	 
ภ�ว้ะเศริษัฐกำิจำ	ผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นข้องบริิษััทฯ	คำว้�มีสิ�มี�ริถืในกำ�ริชีำ�ริะเงินต้น	ดอกำเบี�ย	และกำ�ริปฏิิบัติต�มีเงื�อนไข้สิัญญ�เงินกำ้้
ริะยะย�ว้	ริว้มีทั�งโคำริงกำ�ริในอน�คำตแล้ว้เห็นว้่�คำว้ริเสินอที�ปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นเป็นปริะกำ�ริอื�น	

นอกำจำ�กำนี�	บริิษััทฯ	มีีหน้�ที�ต้องปฏิิบัติต�มีเงื�อนไข้ในข้้อกำำ�หนดสิิทธิิข้องห้้นกำ้้ปริะเภทต่�งๆ	กำล่�ว้คำือ	ในกำริณีที�บริิษััทฯ	
ผู้ิดนัดไมี่ชีำ�ริะดอกำเบี�ย	หริือผู้ิดนัดไมี่ชีำ�ริะเงินใดๆ	ที�เกำี�ยว้ข้้องกำับห้้นกำ้้	หริือเลื�อนกำ�ริชีำ�ริะดอกำเบี�ยห้้นกำ้้	(แล้ว้แต่กำริณี)	บริิษััทฯ	
จำะไมี่จำ่�ยเงินปันผู้ลให้แกำ่ผู้้้ถืือห้้น

สถิติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2560 2561 2562 2563 2564**

1.	 กำำ�ไริต่อห้้น*	–	ต�มีงบกำ�ริเงินเฉพื่�ะกำิจำกำ�ริ	(บ�ท	:	ห้้น) 1.77 2.11 2.14 1.48 0.89

2.	 ปันผู้ลปริะจำำ�ปี	(บ�ท	:	ห้้น) 1.10 1.20 1.25 0.90 0.60

3.	 (ริ้อยละ)	ปันผู้ลต่อกำำ�ไริสิ้ทธิิ	–	งบกำ�ริเงินเฉพื่�ะกำิจำกำ�ริ	 59 54 56 57 60

หมี�ยเหต้		 *	 กำำ�ไริต่อห้้นได้คำำ�นว้ณหักำดอกำเบี�ยจำ่�ยสิะสิมีสิำ�หริับห้้นกำ้้ด้อยสิิทธิิที�มีีลักำษัณะคำล้�ยท้น

	 	 **	 เงินปันผู้ลจำ่�ยสิำ�หริับปี	2564	จำะได้เสินอต่อที�ปริะชี้มีสิ�มีัญผู้้้ถืือห้้นเพื่ื�ออน้มีัติ	ในว้ันที�	22	เมีษั�ยน	2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผลข้องบริษัทย่อย
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทข้องบริิษััทย่อยมีีนโยบ�ยกำ�ริจำ่�ยเงินปันผู้ลต�มีผู้ลปริะกำอบกำ�ริข้องแต่ละบริิษััท	 โดยมีิได้กำำ�หนด

อัตริ�กำ�ริจำ่�ยเงินปันผู้ลที�แน่นอนแต่ข้่�นอย้่กำับฐ�นะกำ�ริเงินและแผู้นกำ�ริลงท้นในอน�คำตข้องบริิษััทย่อย
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การบริหารจัดูการ 
ความูเสี่ยง



2. การบริหารจัดการความูเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความูเสี่ยง
บริิษััท	 ซึ่ีพื่ี	 ออลล์	 จำำ�กัำด	 (มีห�ชีน)	 และบริิษััทย่อย	 ได้จำัดให้มีีนโยบ�ยและแผู้นกำ�ริบริิห�ริจัำดกำ�ริคำว้�มีเสีิ�ยงที�เกำี�ยว้ข้้องอย่�ง

คำริอบคำล้มี	 ภ�ยใต้กำ�ริด้แลข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	 บริิษััทฯ	 ถืือว้่�คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	 ผู้้้บริิห�ริ	 และพื่นักำง�นท้กำคำน 
เป็นเจำ้�ข้องคำว้�มีเสีิ�ยง	 มีีหน้�ที�รัิบผิู้ดชีอบในกำ�ริศ่กำษั�	 วิ้เคำริ�ะห์	 ปริะเมีินโอกำ�สิและริะดับคำว้�มีร้ินแริงข้องผู้ลกำริะทบที�อ�จำมีีผู้ลต่อ 
กำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำข้องบริิษััทฯ	 และห�มี�ตริกำ�ริในกำ�ริจำำ�กัำด	 ป้องกำัน	 ริว้มีทั�งจำัดทำ�แผู้นคำว้บคำ้มีคำว้�มีเสีิ�ยงให้สิอดคำล้องกำับว้ัตถื้ปริะสิงคำ์	 
เป�้หมี�ย	และแผู้นกำลย้ทธิบ์ริิษัทัฯ	ตลอดจำนปริะเมีนิปริะสิิทธิภิ�พื่ข้องกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	ริว้มีทั�งติดต�มีสิถื�นกำ�ริณแ์ละเหต้ปัจำจำยัข้อง 
คำว้�มีเสีิ�ยงที�อ�จำเปลี�ยนแปลงได้ตลอดเว้ล�	 แล้ว้ริ�ยง�นให้คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้ทบทว้นนโยบ�ยและแนว้ท�งกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง
อย่�งริอบด้�นปีละ	2	คำริั�ง	ทั�งนี�	เพื่ื�อสิริ้�งคำว้�มีมีั�นใจำว้่�บริิษััทฯ	มีีริะบบกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยงสิอดคำล้องในแนว้ท�งเดียว้กำันทั�ว้ทั�งองคำ์กำริ	
และเป็นสิ่ว้นหน่�งในกำ�ริตัดสิินใจำข้องกำ�ริกำำ�หนดย้ทธิศ�สิตริ์แผู้นง�น	 และกำ�ริดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ	 ข้ององคำ์กำริได้อย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่	
และปริะสิิทธิิผู้ลอย่�งยั�งยืน

	บริิษััทฯ	ได้ทบทว้นกำริอบกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง	และกำำ�กำับให้ท้กำหน่ว้ยง�นปฏิิบัติต�มีอย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่	โดยถืือว้่�กำ�ริบริิห�ริ
คำว้�มีเสีิ�ยงเป็นสิ่ว้นหน่�งข้องกำ�ริจัำดทำ�แผู้นกำลย้ทธ์ิองคำ์กำริและกำ�ริทำ�ง�น	 โดยมีีกำ�ริแต่งตั�งตัว้แทนหน่ว้ยง�นบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงเป็น 
คำณะกำริริมีกำ�ริกำลย้ทธ์ิองคำก์ำริ	ซึ่่�งปริะกำอบดว้้ย	ตัว้แทนด้�นกำลย้ทธ์ิ	งบปริะมี�ณ	ทริพัื่ย�กำริบค้ำคำล	คำว้�มียั�งยนื	และคำว้�มีเสีิ�ยง	เพืื่�อพิื่จำ�ริณ�
แผู้นกำลย้ทธิ์องคำ์กำริและแผู้นจำัดกำ�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	 ริว้มีทั�งกำ�ริดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ	 ให้เกิำดปริะสิิทธิิภ�พื่และปริะสิิทธิิผู้ลส้ิงส้ิด	 นอกำจำ�กำนี� 
ยงัไดจ้ำดัให้มีีกำ�ริปริะเมีนิ	Risk	Score	เพืื่�อว้ดัคำว้�มีสิ�มี�ริถืในกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงข้องหนว่้ยง�นริว้มีทั�งใหข้้้อเสินอแนะ	นำ�ไปพื่ฒัน�และ
ปริบัปร้ิงปริะสิิทธิภิ�พื่ริะบบบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงข้องทก้ำพืื่�นที�กำว่้�	70	หน่ว้ยง�น	ในทก้ำไตริมี�สิ	หรืิออย่�งนอ้ย	4	คำรัิ�งตอ่ปี	ริว้มีทั�งเปิดบริิกำ�ริ
ให้คำำ�แนะนำ�ท�งออนไลน์เพื่ื�อแลกำเปลี�ยนคำว้�มีริ้้และตัว้อย่�งที�ดีในกำ�ริยกำริะดับคำะแนน	Risk	Score	ข้องแต่ละหน่ว้ยง�น	ผู้่�นโคำริงกำ�ริ	 
Risk	Score	Clinic	ในทก้ำสัิปด�ห์	สิำ�หรัิบหน่ว้ยง�นที�มีีผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นที�ดตีอ่เนื�องจำะไดรั้ิบกำ�ริยกำย่องปริะกำ�ศเชีดิช้ีโดย	Enterprise	Risk	
Manager	และปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	ริว้มีทั�งนำ�จำด้เรีิยนร้้ิที�ดไีปเผู้ยแพื่ร่ิให้นกัำบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงได้นำ�ไปพื่ฒัน�ต่อยอดให้ดยิี�งข่้�นต่อไป

บริิษััทฯ	 ได้จำัดให้มีีกำ�ริสิัมีมีน�นักำบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยงปริะจำำ�หน่ว้ยง�น	 Risk	 Champion	 อย่�งต่อเนื�องท้กำไตริมี�สิ	หริืออย่�งน้อย	 
4	คำริั�งต่อปี	เพื่ื�อยกำริะดับคำว้�มีริ้้คำว้�มีสิ�มี�ริถืข้องนักำบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง	ให้ทันต่อสิถื�นกำ�ริณ์คำว้�มีเสิี�ยงด้�นกำลย้ทธิ์	ด้�นกำ�ริดำ�เนินกำ�ริ	
ด้�นกำ�ริเงิน	ด้�นกำฎหมี�ย	ริว้มีทั�งด้�นคำว้�มียั�งยืนและธิริริมี�ภิบ�ล	โดยมีีผู้้้เข้้�ริ่ว้มีกำว้่�	500	คำน	

นอกำจำ�กำนี�	บริิษัทัฯ	ยังจำดัให้มีีคำณะปริะเมีนิคำว้�มีเสีิ�ยง	ซึ่่�งปริะกำอบด้ว้ยผู้้้เชีี�ยว้ชี�ญแตล่ะด้�นที�มีีคำว้�มีหล�กำหล�ย	เชีน่	ด้�นสืิ�อสิ�ริ
และภ�พื่ลักำษัณ์	 ด้�นสืิ�อสิ�ริปฏิิบัติกำ�ริร้ิ�น	 กำฎหมี�ย	ทริัพื่ย�กำริบ้คำคำล	 ด้�นอ�คำ�ริ	 และสิถื�นที�	 ด้�น	 Cyber	 Security	 Data	 Privacy	 
ริว้มีทั�งด้�นปริะสิ�นริัฐกำิจำ	และคำว้�มีปลอดภัย	อ�ชีีว้อน�มีัย	สิภ�พื่แว้ดล้อมี	เป็นต้น	ทำ�หน้�ที�ติดต�มีสิถื�นกำ�ริณ์กำ�ริเปลี�ยนแปลงจำ�กำ
ปัจำจำยัภ�ยในและภ�ยนอกำบริิษัทัฯ	ทก้ำวั้น	ตลอดเว้ล�	 เพืื่�อปริะเมิีนและจำดักำ�ริคำว้�มีเสีิ�ยงสิำ�คัำญ	 ริว้มีทั�งผู้ลกำริะทบอื�นๆ	 ซ่ึ่�งอ�จำทำ�ให้แผู้น 
กำ�ริดำ�เนินท�งธิ้ริกำิจำไมี่ต่อเนื�อง

ในกำริณีที�มีีเหต้กำ�ริณ์เปลี�ยนแปลงสิำ�คำัญเร่ิงด่ว้น	 หน่ว้ยง�นบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	 (Risk	 Management)	 จำะจำัดให้มีีกำ�ริทบทว้น 
คำว้�มีเสีิ�ยงร่ิว้มีกำบัคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	เพืื่�อกำำ�หนดมี�ตริกำ�ริคำว้บคำม้ีสิำ�คำญัและริ�ยง�นเป็นว้�ริะพิื่เศษัต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	
(Executive	Committee)	ริับทริ�บโดยทันที

 
2.2 ปัจจัยความูเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจข้องบริษัท

2.2.1 ความูเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจข้องบริษัทฯ หรือกลุ่มูบริษัท
ความเสี�ยงจำากการถ้กยกเลิกเคร่�องหมายการค�า	7-Eleven

บริิษััทฯ	 ดำ�เนินธิ้ริกิำจำริ้�นคำ้�สิะดว้กำซึ่ื�อในปริะเทศไทยภ�ยใต้สิัญญ�ให้ใช้ีสิิทธิิที�บริิษััทฯ	 ทำ�กำับ	 7-Eleven,	 Inc.	
แห่งปริะเทศสิหริัฐอเมีริิกำ�	ตั�งแต่ว้ันที�	 7	พื่ฤศจำิกำ�ยน	2531	ต�มีข้้อกำำ�หนดข้องสิัญญ�ดังกำล่�ว้	บริิษััทฯ	มีีสิิทธิิในกำ�ริ
ใชี้เคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริคำ้�	 “7-Eleven”	 และเคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริคำ้�ที�เกำี�ยว้ข้้องในปริะเทศไทย	 ตลอดจำนได้ริับคำว้�มีชี่ว้ยเหลือ 
ท�งด้�นกำ�ริฝึกำอบริมีและด้�นเทคำนิคำคำว้�มีร้้ิเกีำ�ยว้กัำบกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำร้ิ�นคำ้�สิะดว้กำซึ่ื�อจำ�กำ	 7-Eleven,	 Inc.	 ต่อมี� 
ในว้ันที�	 20	 สิิงห�คำมี	 2546	 7-Eleven,	 Inc.	 ได้เข้้�ทำ�สิัญญ�ให้คำว้�มียินยอมี	 ซึ่่�งเป็นสิัญญ�ที�ทำ�ข่้�นริะหว้่�งบริิษััทฯ	 
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และบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	จำำ�กำัด	(“CPG”)	กำับ	7-Eleven,	Inc.	โดย	7-Eleven,	Inc.	ได้ตกำลงให้คำว้�มียินยอมีต่อ
กำ�ริเสินอข้�ยห้้นต่อปริะชี�ชีน	 ริว้มีถื่งกำ�รินำ�ห้้นเข้้�จำดทะเบียนซึ่ื�อข้�ยในตล�ดหลักำทริัพื่ยแ์หง่ปริะเทศไทย	 โดยสิัญญ�
ให้ใชี้สิิทธิิเป็นสิัญญ�ที�ไม่ีมีีกำำ�หนดอ�ย้	 โดยคำ้่สิัญญ�ทั�งสิองฝ้่�ยมีีสิิทธิิที�จำะเลิกำสัิญญ�ห�กำเกำิดเหต้กำ�ริณ์ต�มีเงื�อนไข้ 
ที�ริะบ้ไว้้ในสิัญญ�	

นอกำจำ�กำนี�	 CP	 ALL	 (Cambodia)	 Co.,	 Ltd.	 บริิษััทย่อยท�งอ้อมี	 จำัดตั�งข่้�นใหมี่ต�มีกำฎหมี�ยกัำมีพ้ื่ชี�เมืี�อว้ันที�	 
5	พื่ฤษัภ�คำมี	2563	 เพื่ื�อดำ�เนินธ้ิริกำิจำริ้�น	7-Eleven	 (ถืือห้้นในสิัดสิ่ว้น	100%	 โดย	Albuera	 International	 Limited	 
ซึ่่�งเป็นบริิษััทย่อยที�บริิษััทฯ	ถืือห้้น	100%)	ได้เข้้�ทำ�สิัญญ�แฟรินไชีสิ์หลักำ	สิำ�หริับดำ�เนินกำ�ริริ้�น	7-Eleven	ในปริะเทศ
กำัมีพ้ื่ชี�กัำบ	 7-Eleven,	 Inc.	 โดย	 CP	 ALL	 (Cambodia)	 Co.,	 Ltd.	 ได้รัิบสิิทธิิแฟรินไชีส์ิในกำ�ริจัำดตั�งและดำ�เนินกำ�ริ 
ริ้�น	7-Eleven	ในปริะเทศกำัมีพื่้ชี�เป็นเว้ล�	30	ปี	และคำ้่สิัญญ�อ�จำตกำลงต่ออ�ย้สิัญญ�ได้อีกำ	2	คำริั�ง	คำริั�งละ	20	ปี	

และ	CP	All	Laos	Co.,	Ltd.	บริษิััทยอ่ยท�งอ้อมี	จำัดตั�งข้่�นใหมีต่�มีกำฎหมี�ยสิ�ธิ�ริณริฐัปริะชี�ธิิปไตยปริะชี�ชีนล�ว้
เมีื�อว้ันที�	28	สิิงห�คำมี	2563	เพื่ื�อดำ�เนินธิ้ริกำิจำริ้�น	7-Eleven	(ถืือห้้นในสิัดสิ่ว้น	99.99%	โดย	Albuera	International	
Limited	 ซึ่่�งเป็นบริิษััทย่อยที�บริิษััทฯ	 ถืือห้้น	 100%)	 ได้เข้้�ทำ�สิัญญ�แฟรินไชีสิ์หลักำสิำ�หริับดำ�เนินกำ�ริริ้�น	 7-Eleven	 
ในปริะเทศล�ว้กัำบ	 7-Eleven,	 Inc.	 โดย	 CP	 All	 Laos	 Co.,	 Ltd.	 ได้ริับสิิทธิิแฟรินไชีส์ิในกำ�ริจำัดตั�งและดำ�เนินกำ�ริ 
ริ�้น	7-Eleven	ในสิ�ธิ�ริณริฐัปริะชี�ธิปิไตยปริะชี�ชีนล�ว้เป็นริะยะเว้ล�	30	ปี	โดยคำ้สั่ิญญ�อ�จำตกำลงต่ออ�ย้สัิญญ�ได้อกีำ	 
2	คำริั�ง	คำริั�งละ	20	ปี

ในกำริณีที�ห�กำเกำิดเหต้ยกำเลิกำสิัญญ�ให้คำว้�มียินยอมีข้่�นจำะมีีผู้ลให้กำ�ริใชี้สิิทธิิเคำริื�องหมี�ยกำ�ริคำ้�	“7-Eleven”	และ
เคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริคำ้�ที�เกำี�ยว้ข้้องถื้กำยกำเลิกำ	 ซึ่่�งอ�จำก่ำอให้เกำิดผู้ลกำริะทบกำับกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำข้องบริิษััทฯ	 อย่�งมีีนัยสิำ�คำัญ	
และบริิษััทฯ	อ�จำต้องชีำ�ริะคำ่�เสิียห�ยต่�งๆ	 ให้แกำ่	 7-Eleven,	 Inc.	นอกำจำ�กำนี�	 ห�กำคำว้�มีสิัมีพื่ันธิ์ริะหว้่�งบริิษััทฯ	หริือ	
CPG	กำับ	7-Eleven,	Inc.	เปลี�ยนแปลงไปในท�งลบ	บริิษััทฯ	อ�จำไมี่ได้ริับคำว้�มีชี่ว้ยเหลือจำ�กำ	7-Eleven,	Inc.	เท่�ที�คำว้ริ

กู้ารบริหารความเสี�ยงของบริษ้ที่ฯ
จำ�กำคำว้�มีสิัมีพื่ันธิ์อันดีตลอดริะยะเว้ล�ที�ผู้่�นมี�มี�กำกำว้่�	 33	 ปี	บริิษััทฯ	 ยังไมี่เคำยมีีกำริณีพื่ิพื่�ทใดๆ	ที�สิำ�คำัญกำับ	

7-Eleven,	 Inc.	 ริว้มีทั�งได้ปฏิิบัติต�มีข้้อกำำ�หนดต่�งๆ	 ในสัิญญ�ดังกำล่�ว้อย่�งเคำริ่งคำริัดมี�โดยตลอด	 อ�ทิ	 กำ�ริดำ�ริง 
จำำ�นว้นริ้�นข้ั�นตำ��ต�มีเงื�อนไข้ในสิัญญ�	โดย	ณ	สิิ�นปี	2564	บริิษััทฯ	มีีริ้�น	7-Eleven	ทั�ว้ปริะเทศจำำ�นว้น	13,134	สิ�ข้�	 
ซึ่่�งส้ิงกำว้�่จำำ�นว้นร้ิ�นขั้�นตำ��ที�ตอ้งดำ�ริงไว้้ต�มีสัิญญ�	กำ�ริจำ�่ยชีำ�ริะคำ�่สิิทธิติริงต�มีริะยะเว้ล�ที�กำำ�หนดในสัิญญ�	กำ�ริรัิกำษั�
ชืี�อเสิยีงท�งเคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริคำ�้ให้ดอีย่�งต่อเนื�อง	ทำ�ให้เชืี�อว่้�บริิษัทัฯ	และ	CPG	ยังมีีคำว้�มีสัิมีพัื่นธิท์ี�ดกีำบั	7-Eleven,	Inc.	
นอกำจำ�กำนี�	บริิษััทฯ	ยังเชีื�อว้่�กำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	ภ�ยใต้เคำริื�องหมี�ยกำ�ริคำ้�	“7-Eleven”	เป็นผู้ลปริะโยชีน์ท�ง
ธิ้ริกำิจำริ่ว้มีกำัน	ซึ่่�งที�ผู้่�นมี�คำว้�มีสิัมีพื่ันธิ์ท�งธิ้ริกำิจำและกำ�ริให้คำว้�มีชี่ว้ยเหลือต่�งๆ	กำ็เป็นไปด้ว้ยดี	ริว้มีทั�งบริิษััทฯ	ยังได้
ดำ�เนนิกำ�ริข้ย�ยริ�้นสิ�ข้�ได้ต�มีแผู้นจำ�กำกำ�ริได้ริบัสิิทธิแิฟรินไชีส์ิหลกัำในกำ�ริจำดัตั�งและดำ�เนนิกำ�ริริ�้น	7-	Eleven	ทั�งใน
ปริะเทศกำมัีพ้ื่ชี�และสิ�ธิ�ริณริฐัปริะชี�ธิปิไตยปริะชี�ชีนล�ว้	ในปีที�ผู้�่นมี�ดว้้ย	ทำ�ให้โอกำ�สิที�คำว้�มีสิมัีพื่นัธิจ์ำะเปลี�ยนแปลง
ไปในท�งลบมีีนอ้ย	และในข้ณะนี�ไมีมี่ีสิญัญ�ณแจำง้เหต้ใดๆ	อนัคำว้ริเชืี�อไดว้้�่จำะมีีเหต้กำ�ริณ์ที�จำะส่ิงผู้ลกำริะทบในท�งลบกัำบ
คำว้�มีสิัมีพื่ันธิ์ริะหว้่�งบริิษััทฯ	และ	CPG	กำับ	7-Eleven,	Inc.

ความเสี�ยงจำากความผิิดพลาดหร่อขัดข�องของศู้นย์กระจำายสินค�าและเส�นทางขนส่ง
บริิษััทฯ	 ให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับกำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริศ้นย์กำริะจำ�ยสิินคำ้�ด้ว้ยริะบบและเทคำโนโลยี	 ริองรัิบกำ�ริให้บริิกำ�ริ 

ริ้ปแบบใหมี่และชี่องท�งที�หล�กำหล�ยมี�กำข้่�น	ตอบโจำทย์กำ�ริซึ่ื�อข้�ยสิินคำ้�ออนไลน์	หริือกำลย้ทธิ์	O2O	และธิ้ริกำิจำสิ่งพื่ัสิด้	 
ที�จำะมีีกำ�ริรัิบส่ิงสิินค้ำ�มี�กำข่้�นทั�งที�ร้ิ�นและที�บ้�น	เพืื่�อเพิื่�มีปริะสิบกำ�ริณ์ใหม่ีในกำ�ริให้บริิกำ�ริล้กำค้ำ�แบบสิะดว้กำคำริบจำบที�เดยีว้	
นอกำเหนอืจำ�กำกำ�ริเตริยีมีสิินคำ�้ส่ิว้นใหญท่ี�จำำ�หน�่ยในริ�้น	7-Eleven	ทั�ว้ปริะเทศกำว่้�	13,134	สิ�ข้�	ซึ่่�งจำะถ้ืกำส่ิงผู่้�นมี�จำ�กำ 
ศ้นย์กำริะจำ�ยสิินคำ้�ข้องบริิษััทฯ	ซึ่่�งตั�งอย้่ต�มีพื่ื�นที�กำริ้งเทพื่ฯ	และต่�งจำังหว้ัดทั�ว้ปริะเทศ	เพื่ื�อริองริับผู้้้ผู้ลิตสิินคำ้�ริ�ยเล็กำ
และริ�ยใหญ่ในกำ�รินำ�สิินคำ้�มี�จำัดเตริียมีและกำริะจำ�ยสิินคำ้�ที�มีีคำ้ณภ�พื่ต�มีมี�ตริฐ�นและคำว้�มีปลอดภัยส่ิงมีอบให้ริ้�น
และล้กำคำ้�ตริงเว้ล�ตลอด	7	ว้ัน	24	ชีั�ว้โมีง	ดังนั�นกำ�ริดำ�เนินง�นข้องศ้นย์กำริะจำ�ยสิินคำ้�จำ่งเป็นหัว้ใจำสิำ�คำัญต่อธิ้ริกำิจำข้อง	 
7-Eleven	 ในกำ�ริส่ิงมีอบสิินค้ำ�ให้กำับร้ิ�นสิ�ข้�ทั�ว้ปริะเทศอย่�งถ้ืกำต้อง	 คำริบถ้ืว้น	 และทันเว้ล�ที�กำำ�หนด	 ห�กำมีีคำว้�มี 
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ผู้ดิพื่ล�ดหริอืข้ดัข้้องข้องศน้ย์กำริะจำ�ยสิินคำ�้และเสิน้ท�งข้นส่ิงถืก้ำปิดหริอืตดัข้�ดอย่�งร้ินแริงเกำดิข่้�น	เชีน่	นำ��ทว่้มี	ไฟไหมี้	 
ริะบบตดิตอ่สิื�อสิ�ริและริะบบเทคำโนโลยสีิ�ริสินเทศลม่ี	โริคำริะบ�ด	อบ้ัตเิหตร้ิ�้ยแริง	หริอืเหตส้ิด้ว้สิิยัอื�นๆ	ในริะบบหว่้งโซึ่่ 
อ้ปท�น	ย่อมีมีีผู้ลเสิียห�ยต่อยอดข้�ยสิินคำ้�ริ้�น	7-Eleven	และโอกำ�สิท�งธิ้ริกำิจำต�มีกำลย้ทธิ์ที�กำำ�หนดไว้้จำนสิ่งผู้ลกำริะทบ
ในท�งลบต่อผู้ลปริะกำอบกำ�ริข้องบริิษััทฯ	ได้

กู้ารบริหารความเสี�ยงของบริษ้ที่ฯ
บริิษััทฯ	ได้ทบทว้นคำว้�มีเสิี�ยงและกำลย้ทธิ์องคำ์กำริปริะจำำ�ปีอย่�งสิมีำ��เสิมีอ	เพื่ื�อพื่ิจำ�ริณ�แผู้นริะยะสิั�นและริะยะย�ว้ 

ริองริับกำ�ริเปลี�ยนแปลงจำ�กำกำ�ริเติบโตข้องยอดข้�ยริ้�นสิ�ข้�เดิมี	 และกำ�ริข้ย�ยสิ�ข้�ใหม่ีริว้มีทั�งธิ้ริกำิจำร้ิปแบบใหมี่	 
ทั�งนี�	บริิษััทฯ	ได้ทบทว้นและบ้ริณ�กำ�ริริ้ปแบบกำ�ริกำริะจำ�ยสิินคำ้�ริว้มีทั�งจำัดเตริียมีศ้นย์กำริะจำ�ยสิินคำ้�ต่�งๆ	ทั�ว้ปริะเทศ
ให้มีีศักำยภ�พื่	ข้น�ดเพื่ียงพื่อริองริับยอดข้�ยริ้�นสิ�ข้�	ธิ้ริกำิจำออนไลน์ใหมี่ที�เพื่ิ�มีข้่�นทั�งในและต่�งปริะเทศ	ริว้มีทั�งพื่ัฒน�
นโยบ�ยและแนว้ปฏิิบัติสิำ�หริับคำ้่ค้ำ�รัิบเหมี�ข้นสิ่งให้สิอดคำล้องกัำบมี�ตริฐ�นสิ�กำล	 เพืื่�อตอบสินองคำว้�มีคำ�ดหว้ังให้คำริบ
ทก้ำด้�น	ผู่้�นกำ�ริสืิ�อสิ�ริ	อบริมี	และปริะเมิีนคำว้�มีเสีิ�ยง	เพืื่�อนำ�ผู้ลจำ�กำกำ�ริตริว้จำปริะเมีนิไปพิื่จำ�ริณ�จัำดทำ�โปริแกำริมีช่ีว้ยเหลอื
ปริับปริ้ง	ติดต�มีตริว้จำสิอบ	และห�โอกำ�สิกำ�ริพื่ัฒน�ในมีิติต่�งๆ	ให้เจำริิญเติบโตไปพื่ริ้อมีๆ	กำับบริิษััทฯ	อย่�งยั�งยืน	

ตลอดจำนกำ�ริปริะเมีินคำว้�มีพื่ริ้อมีด้�นอ้ปกำริณ์	บ้คำล�กำริ	และเสิ้นท�งข้นสิ่งเพื่ื�อริองริับเหต้ว้ิกำฤตกำริณีศ้นย์กำริะจำ�ย
สิินค้ำ�สิถื�นที�ใดที�หน่�งอ�จำหย้ดชีะงักำ	ในกำริณีมีีคำว้�มีจำำ�เป็นต้องเพิื่�มีศน้ย์กำริะจำ�ยสิินค้ำ�แห่งใหม่ี	บริิษัทัฯ	จำะมีีกำ�ริพิื่จำ�ริณ�
คำดัเลอืกำทำ�เลที�ตั�งใหอ้ย่้ในพืื่�นที�ปลอดภยัและเกำดิปริะสิิทธิภิ�พื่ส้ิงส้ิดในกำ�ริส่ิงมีอบสิินคำ�้ไปยังร้ิ�นสิ�ข้�และล้กำค้ำ�โดยตริง	
ริว้มีทั�งกำำ�หนดให้มีีกำ�ริกำริะจำ�ยตัว้อย่้ต�มีพืื่�นที�ปริิมีณฑ์ลและต่�งจำังหว้ัดทั�ว้ปริะเทศ	 เพืื่�อลดคำว้�มีเสีิ�ยงและริองรัิบ 
กำ�ริเติบโตข้องริ้�นและธิ้ริกำิจำใหมี่ในอน�คำต	

บริิษััทฯ	ได้จำัดเตรีิยมีแผู้นเผู้ชีิญเหต้ในริ้ปแบบต่�งๆ	ที�อ�จำเกำิดข้่�น	และมีีกำ�ริฝึกำซึ่้อมีเป็นปริะจำำ�ต�มีแผู้นที�กำำ�หนด	
เชี่น	กำริณีนำ��ท่ว้มี	จำริ�จำล	ไฟไหมี้	ไฟฟ้�ดับ	โริคำริะบ�ด	ฯลฯ	ริว้มีทั�งได้จำัดตั�งทีมีง�น	Crisis	Assessment	Team	(CAT)	 
ทำ�หน้�ที�ตลอด	7	วั้น	24	ชัี�ว้โมีง	เพืื่�อปริะเมีนิสิถื�นกำ�ริณ์และเตอืนภยัเหต้วิ้กำฤตต่�งๆ	ที�อ�จำเกำดิข่้�นไปยังหน่ว้ยง�นที�อย่้ใน
พืื่�นที�เสีิ�ยงภัย	ใหมี้ีกำ�ริเตริยีมีกำ�ริรัิบมืีอสิถื�นกำ�ริณ์ได้อย่�งเหมี�ะสิมี	ทันเว้ล�	สิอดคำลอ้งต�มีแผู้นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีต่อเนื�อง
ท�งธิร้ิกิำจำ	Business	Continuity	Management	อ�ท	ิกำ�ริใช้ีศน้ย์กำริะจำ�ยสิินคำ�้ใกำล้เคำยีงจัำดสิง่สิินคำ�้ทดแทน	กำ�ริข้นสิง่ด้ว้ย
ริถืข้นสิง่ข้น�ดใหญ	่กำ�ริใชีเ้สิน้ท�งข้นสิง่สิำ�ริอง	กำ�ริห�สิินคำ�้ทดแทน	ริว้มีถืง่กำ�ริจัำดตั�งศน้ยก์ำริะจำ�ยสิินคำ�้ชัี�ว้คำริ�ว้	เป็นตน้

บริิษััทฯ	ได้จำัดทำ�แผู้น	BCP	(Business	Continuity	Plan)	โดยริ่ว้มีมีือกำับผู้้้ผู้ลิตริ�ยสิำ�คำัญ	(Strategic	Partner)	 
เพืื่�อให้มัี�นใจำว่้�มีีสิินคำ้�พื่ร้ิอมีจัำดสิ่งห�กำเกำิดภ�ว้ะวิ้กำฤตข่้�น	 เพืื่�อลดผู้ลกำริะทบเชีิงลบต่อยอดข้�ยข้องบริิษััทฯ	 ริว้มีทั�งได้ 
จำัดทำ�ปริะกำันภัยเพืื่�อชีดเชียคำว้�มีเสีิยห�ยที�อ�จำเกิำดข่้�น	 ทั�งในส่ิว้นข้องศ้นย์กำริะจำ�ยสิินค้ำ�	 ริ้�นสิ�ข้�	 และบริิษััทย่อย	 
เพื่ื�อบริริเท�ภ�ริะคำ่�ใชี้จำ่�ยที�อ�จำเกำิดข้่�นต่อบริิษััทฯ	ในอน�คำต	

จำ�กำมี�ตริกำ�ริดังกำล่�ว้	บริิษัทัฯ	เชืี�อมัี�นว้�่ศน้ยก์ำริะจำ�ยสิินคำ�้ทั�งหมีดข้องบริิษัทัฯ	จำะยงัคำงมีีศกัำยภ�พื่ด้ว้ยจำำ�นว้นและ 
ข้น�ดเพื่ยีงพื่อที�จำะริองริบัแผู้นกำ�ริข้ย�ยริ�้นสิ�ข้�ทั�งในและต่�งปริะเทศ	ริว้มีทั�งธิร้ิกิำจำใหมีใ่นอน�คำต	และสิ�มี�ริถืบร้ิณ�กำ�ริ 
ทำ�ง�นเป็นริะบบเคำริือข้่�ยกำริะจำ�ยสิินคำ้�สิำ�ริองซึ่่�งกำันและกำันได้อย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่สิ้งสิ้ด

ความเสี�ยงจำากความผิิดพลาดหร่อขัดข�องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศูสนับสนุนกลยุทธุ์	O2O
ริะบบเทคำโนโลยีสิ�ริสินเทศสินับสิน้นกำ�ริให้บริิกำ�ริ	 O2O	 ข้องบริิษััทฯ	 เปริียบเสิมืีอนสิมีองข้องกำ�ริทำ�ธิ้ริกิำจำร้ิ�น

สิะดว้กำซึ่ื�อย้คำใหมีเ่พืื่�อใหบ้ริิกำ�ริคำว้�มีสิะดว้กำล้กำค้ำ�ที�มี�ใชีบ้ริิกำ�ริที�ร้ิ�นและนอกำร้ิ�น	โดยกำ�ริสืิ�อสิ�ริและสัิ�งกำ�ริทก้ำส่ิว้นง�น 
ในริะบบห่ว้งโซ่ึ่อป้ท�นบร้ิณ�กำ�ริทำ�ง�นปริะสิ�นกำนัอย่�งมีีปริะสิิทธิภิ�พื่	ตั�งแตผู้่้ผู้้ลิต	ริะบบข้นสิง่	และศน้ยก์ำริะจำ�ยสิินคำ�้ 
ไปยังริ้�นสิ�ข้�	 ริว้มีทั�งล้กำคำ้�โดยตริงทำ�ให้เกำิดกำ�ริข้�ยและส่ิงมีอบสิินคำ้�	 กำ�ริบริิกำ�ริที�ดีให้กัำบล้กำคำ้�ทั�ว้ปริะเทศกำว่้�	 
11	ล�้นคำน	ในแต่ละวั้น	ซึ่่�งเป็นสิิ�งสิำ�คำญัในกำ�ริสิร้ิ�งคำว้�มีพ่ื่งพื่อใจำ	คำว้�มีปริะทบัใจำ	และใหป้ริะสิบกำ�ริณท์ี�ดกีำบัล้กำคำ�้อย�่ง
ต่อเนื�อง	ดังนั�น	ห�กำเกำดิเหต้ขั้ดข้้องใดๆ	กัำบริะบบสิ�ริสินเทศสินับสิน้นกำ�ริให้บริิกำ�ริ	O2O	ที�สิำ�คำญั	เช่ีน	ริะบบกำ�ริข้�ยสิินค้ำ�
ริ้�นและบริิกำ�ริข้�ยออนไลน์	ริะบบจำัดกำ�ริปัญห�ให้ริ้�น	ริะบบกำ�ริสิั�งและสิ่งสิินคำ้�	เป็นต้น	ย่อมีสิ่งผู้ลเสิียห�ยต่อโอกำ�สิ
กำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำ	และกำ�ริสิริ้�งคำว้�มีปริะทับใจำที�ดีกำับล้กำคำ้�ที�ริ้�น	7-Eleven	และสิ่งตริงที�บ้�น	ซึ่่�งอ�จำเกำิดผู้ลกำริะทบต่อ
ผู้ลปริะกำอบกำ�ริข้องบริิษััทฯ	ไมี่เป็นไปต�มีเป้�หมี�ยได้
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กู้ารบริหารความเสี�ยงของบริษ้ที่ฯ
บริิษััทฯ	 ตริะหนักำถื่งคำว้�มีสิำ�คำัญข้องริะบบเทคำโนโลยีสิ�ริสินเทศสินับสิน้นกำ�ริให้บริิกำ�ริ	 O2O	ทั�งเคำริือข้่�ยริะบบ

ห่ว้งโซึ่่อ้ปท�น	 ให้ดำ�เนินง�นได้อย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่และเกิำดคำว้�มีต่อเนื�องท�งธิ้ริกำิจำ	 สิอดคำล้องกำับแผู้นกำลย้ทธิ์องคำ์กำริ	
โดยมีีคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัด้แลท�งด�้นเทคำโนโลยสีิ�ริสินเทศและคำว้�มีมัี�นคำงปลอดภยัข้องข้้อม้ีลริว่้มีกำนัพื่จิำ�ริณ�ทบทว้น
อย่�งตอ่เนื�อง	เพืื่�อบริิห�ริจำดักำ�ริปริบัปร้ิงเสิถีืยริภ�พื่ข้องเทคำโนโลยสีิ�ริสินเทศ	กำ�ริตริว้จำสิอบ	พัื่ฒน�	และริกัำษั�สิภ�พื่ให้ 
มีีริะบบมี�ตริฐ�นในกำ�ริป้องกำนั	ตริว้จำจัำบ	และตอบโตก้ำ�ริโจำมีตีท�งไซึ่เบอริ์ได้อย่�งมีีปริะสิิทธิภิ�พื่	ต�มีกำริอบกำ�ริดำ�เนนิง�น 
ด้�นภัยคำ้กำคำ�มีท�งไซึ่เบอริ์อ้�งอิงจำ�กำสิถื�บันมี�ตริฐ�นและเทคำโนโลยีแห่งชี�ติ	(National	Institute	of	Standards	and	
Technology	–	NIST)	ปริะกำอบไปด้ว้ย	5	สิ่ว้น	ได้แกำ่	กำ�ริริะบ้	กำ�ริป้องกำัน	กำ�ริตริว้จำจำับ	กำ�ริตอบโต้	และกำ�ริกำ้้คำืน

บริิษััทฯ	 ม่้ีงพื่ัฒน�กำริะบว้นกำ�ริและสิินทริัพื่ย์ด้�นเทคำโนโลยี	 เพืื่�อปริับปร้ิงและเพิื่�มีปริะสิิทธิิภ�พื่ท�งธิ้ริกำิจำใน 
ริะยะย�ว้ด้�นซึ่อฟตแ์ว้ร์ิ	ริว้มีถืง่ใหส้ิอดคำลอ้งกำบัคำว้�มีต้องกำ�ริข้องธิร้ิกิำจำต�มีกำริะบว้นกำ�ริวิ้ศว้กำริริมีซึ่อฟตแ์ว้ร์ิโดยอ�้งองิ
มี�ตริฐ�นสิ�กำล	อ�ทิ	ITIL,	CMMI	และ	ISO	/	IEC	27001	:	2013	นอกำจำ�กำนี�	ยังจำัดให้มีีหน่ว้ยพื่ัฒน�ธิ้ริกำิจำทำ�ง�นริ่ว้มีกำับ 
พื่ันธิมีิตริท�งธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	 ทั�ว้โลกำ	 เพืื่�อให้ริะบบสิ�ริสินเทคำโนโลยีมีีคำว้�มีทันสิมัียริองรัิบกำ�ริเปลี�ยนแปลงต�มี 
แนว้โน้มีข้องตล�ด

บริิษัทัฯ	ดำ�เนนิกำ�ริบริิห�ริจำดักำ�ริด้�นฮ�ร์ิดแว้ริ์โดยกำ�ริสิร้ิ�งศน้ยส์ิ�ริสินเทศ	2	แหง่	ให้มีีกำ�ริกำริะจำ�ยคำว้�มีเสีิ�ยงใน 
พื่ื�นที�ต่�งกำัน	ได้แกำ่	ศ้นย์สิ�ริสินเทศจำังหว้ัดนนทบ้ริี	และศ้นย์สิ�ริสินเทศจำังหว้ัดสิมี้ทริปริ�กำ�ริ	ซึ่่�งได้กำ�ริริับริองมี�ตริฐ�น
ด้�นคำว้�มีมัี�นคำงปลอดภัยส้ิงและ	 ISO	 จำ�กำสิถื�บัน	Uptime	 แห่งแริกำในปริะเทศไทย	 โดยให้ศ้นย์สิ�ริสินเทศทั�ง	 2	 แห่ง
สิ�มี�ริถืทำ�ง�นทดแทนกำันได้ทันที	ห�กำสิถื�นที�ใดที�หน่�งเกำิดเหต้ข้ัดข้้องข้่�น	โดยธิ้ริกำิจำสิำ�คำัญต่�งๆ	ยังคำงให้บริิกำ�ริล้กำคำ้�
ได้อย่�งต่อเนื�อง	

นอกำจำ�กำนี�	บริิษััทฯ	ให้คำว้�มีสิำ�คำัญต่อริะบบกำ�ริด้แลริักำษั�คำว้�มีปลอดภัยศ้นย์สิ�ริสินเทศทั�ง	2	แห่ง	ดังกำล่�ว้อย่�ง
เตม็ีร้ิปแบบ	ตั�งแต่กำ�ริออกำแบบเพืื่�อคำว้�มีปลอดภยัในทก้ำๆ	ส่ิว้น	ริว้มีทั�งบำ�ร้ิงรัิกำษั�ใหท้ก้ำริะบบมีีสิภ�พื่ที�พื่ร้ิอมีใชีง้�นต�มี
มี�ตริฐ�นสิ�กำล	ไดแ้กำ	่เคำรืิ�องกำำ�เนดิไฟฟ้�สิำ�ริองริะบบ	UPS	ริะบบตริว้จำห�คำว้นัไฟและอคัำคำภียั	ริะบบยบัยั�ง	ริะบบตริว้จำจำบั
กำ�ริเคำลื�อนไหว้	เคำรืิ�องปริบัอ�กำ�ศ	และริะบบปอ้นไฟคำ้แ่ตล่ะเคำรืิ�อง	ริว้มีทั�งจำดัให้มีีทมีีง�นผู้้้เชีี�ยว้ชี�ญด�้นเสิถีืยริภ�พื่	และ
คำว้�มีปลอดภัยด้�นริะบบ	ด้แลตลอด	7	ว้ัน	24	ชีั�ว้โมีง	ตลอดจำนยกำริะดับคำว้�มีริ้้	คำว้�มีสิ�มี�ริถืทีมีง�นที�เกำี�ยว้ข้้องอย่�ง
สิมีำ��เสิมีอ	โดยจำดัให้มีีกำ�ริอบริมีและฝึกำซ้ึ่อมีทีมีง�นในกำ�ริรัิบมีอืสิถื�นกำ�ริณ์จำำ�ลองร้ิปแบบต�่งๆ	ที�อ�จำเกำดิข่้�น	เพืื่�อให้มัี�นใจำ 
ว่้�ทมีีง�นและแผู้นรัิบมีอืทั�งหมีดที�เตรีิยมีไว้้สิ�มี�ริถืปฏิิบัตกิำ�ริต�มีแผู้นบริิห�ริคำว้�มีต่อเนื�องท�งธิร้ิกำจิำข้องบริิษัทัฯ	(BCM	:	
Business	Continuity	Management)	ได้อย่�งมีีปริะสิิทธิภิ�พื่	ถ้ืกำต้อง	ทันเว้ล�ที�กำำ�หนดไว้้	นอกำจำ�กำนี�บริิษัทัฯ	ยงัจำดัให้มีี
หน่ว้ยง�นภ�ยนอกำมี�ตริว้จำสิอบมี�ตริฐ�นข้องริะบบต่�งๆ	เป็นปริะจำำ�ทก้ำปี	นอกำเหนอืจำ�กำกำ�ริตริว้จำสิอบปกำตจิำ�กำหน่ว้ยง�น
ภ�ยใน	เพื่ื�อให้เกำิดคำว้�มีมีั�นใจำว้่�ริะบบเทคำโนโลยีสิ�ริสินเทศข้องบริิษััทฯ	จำะทำ�ง�นได้อย่�งต่อเนื�องในท้กำสิถื�นกำ�ริณ์

ความเสี�ยงจำากภัยคุกคามทางไซีเบอร์
คำว้�มีกำ้�ว้หน้�ท�งดิจำิทัลสิมัียใหมี่	 ริว้มีทั�งกำ�ริเกำิด	 COVID-19	 แพื่ร่ิริะบ�ดในปริะเทศไทยและทั�ว้โลกำ	 ทำ�ให้

บริิษััทฯ	 ต้องปริับตัว้ในกำ�ริทำ�ง�นจำ�กำภ�ยนอกำออฟฟิศหริือจำ�กำที�บ้�น	 เพืื่�อให้ธิ้ริกิำจำดำ�เนินได้อย่�งต่อเนื�องต�มีแผู้น	
BCM	 :	 Business	 Continuity	Management	 กำ�ริเปลี�ยนแปลงนี�อ�จำส่ิงผู้ลให้เกำิดคำว้�มีเสีิ�ยงข้องภัยคำ้กำคำ�มีท�งไซึ่เบอริ์	 
ในข้ณะที�กำ�ริคำ้้มีคำริองข้้อมี้ลข้ององคำ์กำริไมี่ให้ริั�ว้ไหล	สิำ�หริับบริิษััทในปริะเทศไทยจำะถื้กำบังคำับใชี้กำฎหมี�ย	ข้้อบังคำับ	และ
มี�ตริฐ�นต่�งๆ	 เพื่ิ�มีมี�กำข้่�นจำ�กำที�มีีกำ�ริออกำ	พื่.ริ.บ.	กำ�ริกำริะทำ�คำว้�มีผู้ิดเกำี�ยว้กำับคำอมีพื่ิว้เตอริ์	พื่.ริ.บ.	กำ�ริริักำษั�คำว้�มี
มัี�นคำงปลอดภยัไซึ่เบอร์ิ	และ	พื่.ริ.บ.	คำ้ม้ีคำริองข้้อม้ีลส่ิว้นบค้ำคำล	ห�กำคำว้บคำม้ีคำว้�มีเสีิ�ยงไม่ีรัิดก้ำมีเพีื่ยงพื่อย่อมีสิงผู้ลกำริะทบ
ให้เกำิดคำว้�มีส้ิญเสิียใหญ่หลว้งต�มีมี�	 ทั�งกำ�ริถื้กำโจำมีตีท�งไซึ่เบอร์ิ	 อ�ทิ	 กำ�ริถื้กำโจำริกำริริมี	 ข้้อม้ีลท�งกำ�ริคำ้�และข้้อม้ีล
สิ่ว้นตัว้ข้องล้กำคำ้�หริือพื่นักำง�นรัิ�ว้ไหล	 ซึ่่�งอ�จำสิ่งผู้ลกำริะทบท�งกำ�ริเงิน	 ชืี�อเสิียง	 และคำว้�มีน่�เชืี�อถืือข้องบริิษััทฯ	 หริือ 
ถื้กำลงโทษัจำ�กำกำ�ริไมี่ปฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ย
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กู้ารบริหารความเสี�ยงของบริษ้ที่ฯ
บริิษัทัฯ	ได้ร่ิว้มีกัำบผู้้้เชีี�ยว้ชี�ญด้�นสิ�ริสินเทศริะดบัสิ�กำลมี�ริว่้มีทบทว้นแผู้นกำลย้ทธ์ิองค์ำกำริปริะจำำ�ปีอย�่งสิมีำ��เสิมีอ	

เพืื่�อริองรัิบกำ�ริเตบิโตธิร้ิกำจิำริว้มีทั�งไดก้ำำ�หนดกำลย้ทธิแ์ละแผู้นกำ�ริดำ�เนนิธิร้ิกำจิำด้�นเทคำโนโลยดีจิำทิลัที�เป็นมี�ตริฐ�นสิ�กำล	
โดยมีีคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัด้แลท�งด�้นเทคำโนโลยสีิ�ริสินเทศและคำว้�มีมัี�นคำงปลอดภยัข้องข้้อม้ีลริว่้มีกำนัพื่จิำ�ริณ�ทบทว้น
อย่�งตอ่เนื�อง	เพืื่�อบริิห�ริจำดักำ�ริปริบัปร้ิงเสิถีืยริภ�พื่ข้องเทคำโนโลยสีิ�ริสินเทศ	กำ�ริตริว้จำสิอบ	พัื่ฒน�	และริกัำษั�สิภ�พื่ให้ 
มีีริะบบมี�ตริฐ�นในกำ�ริป้องกัำน	ตริว้จำจัำบ	และตอบโต้กำ�ริโจำมีตีท�งไซึ่เบอร์ิได้อย่�งมีีปริะสิิทธิภิ�พื่	ต�มีกำริอบกำ�ริดำ�เนนิง�น
ด้�นภัยคำ้กำคำ�มีท�งไซึ่เบอริ์อ้�งอิงจำ�กำสิถื�บันมี�ตริฐ�นและเทคำโนโลยีแห่งชี�ติ	(National	Institute	of	Standards	and	
Technology	–	NIST)	ปริะกำอบไปด้ว้ย	5	สิ่ว้น	ได้แกำ่	กำ�ริริะบ้	กำ�ริป้องกำัน	กำ�ริตริว้จำจำับ	กำ�ริตอบโต้	และกำ�ริกำ้้คำืน

บริิษััทฯ	ได้แต่งตั�งปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�ฝ้่�ยริักำษั�คำว้�มีปลอดภัยไซึ่เบอริ์	(Chief	Security	Officer)	ริับผู้ิดชีอบด้�น 
กำ�ริด้แลริกัำษั�คำว้�มีปลอดภัยด�้นไอทขี้องกำล่้มีบริิษัทั	ซึ่พีื่	ีออลล์	โดยมีีบริิษัทัยอ่ยที�มีีชืี�อว้�่	บริิษัทั	โกำซึ่อฟท	์(ปริะเทศไทย)	
จำำ�กัำด	 ซึ่่�งดำ�เนินธิ้ริกิำจำต�มีมี�ตริฐ�นสิ�กำล	 เชี่น	 ISO	 27001	 ซึ่่�งเป็นมี�ตริฐ�นสิ�กำลที�กำำ�หนดให้มีีกำ�ริจัำดกำ�ริบริิกำ�ริ
เทคำโนโลยีสิ�ริสินเทศ	(Information	Technology	Security	Management)	และริะบบจำัดกำ�ริกำลย้ทธิ์ด้�นคำว้�มีปลอดภัย
ท�งอินเทอร์ิเนต็เพืื่�อให้เกำดิคำว้�มีต่อเนื�องท�งธิร้ิกิำจำและกำ�ริคำว้บคำม้ีคำว้�มีเสีิ�ยงให้อย่้ในริะดับที�ยอมีรัิบได้	ริว้มีทั�งกำำ�หนดให้
ทบทว้นกำลย้ทธิ์ดังกำล่�ว้อย่�งน้อยปีละหน่�งคำริั�ง	ริว้มีถื่งสิ่งเสิริิมีให้มีีกำ�ริสิริ้�งคำว้�มีตริะหนักำริ้้ในกำ�ริใชี้เทคำโนโลยี	(Cyber	
Security	 Awareness)	 ให้กำับพื่นักำง�นอย่�งต่อเนื�องผู้่�นชี่องท�งสืิ�อสิ�ริภ�ยในและทดสิอบผู้่�นกำ�ริจำำ�ลองสิถื�นกำ�ริณ์
เสิมีือนจำริิง	Cyber	Crisis	Simulation	Program	เชี่น	Cyber	Security	War	Game,	Phishing	Campaign	เป็นต้น	เพื่ื�อให้
พื่นักำง�นมีีคำว้�มีริ้้คำว้�มีเข้้�ใจำในกำ�ริใชี้ง�นเทคำโนโลยีอย่�งถื้กำต้องและมีีคำว้�มีปลอดภัยจำ�กำกำ�ริถื้กำคำ้กำคำ�มีท�งไซึ่เบอริ์

ความเสี�ยงจำากการเปลี�ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐ
	บริิษัทัฯ	ได้บริิห�ริธิร้ิกิำจำร้ิ�นคำ�้สิะดว้กำซึ่ื�อ	ริว้มีทั�งธิร้ิกิำจำสินับสิน้นต�่งๆ	ภ�ยใตก้ำล่้มีธิร้ิกิำจำ	ซีึ่พีื่	ออลล	์โดยมีีเจำตจำำ�นง 

ย่ดมัี�นในกำ�ริดำ�เนินธิร้ิกิำจำดว้้ยคำว้�มีซึ่ื�อสัิตย์	โปริง่ใสิ	ย้ติธิริริมี	คำำ�น่งถ่ืงช้ีมีชีน	สัิงคำมี	และสิิ�งแว้ดล้อมี	ภ�ยใต้กำฎหมี�ยและ
นโยบ�ยจำ�กำภ�คำริัฐอย่�งเคำริ่งคำริัด	 ริว้มีทั�งได้ติดต�มีกำ�ริเปลี�ยนแปลงคำว้�มีต้องกำ�ริข้องผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียต�มีแนว้ท�งกำ�ริ 
บริิห�ริคำว้�มียั�งยนืริะดบัสิ�กำล	ทั�งในริะดบัท้องถืิ�น	ภม้ีิภ�คำ	และริะดบัสิ�กำลนั�น	ลว้้นเป็นกำริะบว้นกำ�ริคำ้นห�ข้้อมี้ลที�สิำ�คำัญ
เพื่ื�อใชี้ปริะกำอบกำ�ริตัดสิินใจำในกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำ	ริว้มีทั�งใชี้ในกำ�ริคำ�ดกำ�ริณ์ผู้ลกำริะทบต่อธิ้ริกำิจำ	จำ�กำกำ�ริออกำกำฎริะเบียบ
ข้้อบังคำับใหมี่	อ�ทิ	กำ�ริเปลี�ยนแปลงกำฎหมี�ยข้องหน่ว้ยง�นภ�คำริัฐ	กำ�ริบังคำับใชี้กำฎหมี�ยต่�งๆ	ริว้มีถื่งข้้อกำำ�หนดที�อ�จำ
เกำิดข้่�นในอน�คำต	อ�ทิ	ข้้อกำำ�หนดใหมี่ที�เกำี�ยว้ข้้องจำ�กำกำ�ริเปลี�ยนสิภ�พื่ภ้มีิอ�กำ�ศ	Climate	Change	และคำว้�มีต่อไปข้อง
ว้ิถืีคำว้�มีปกำติใหมี่	 Next	 Normal	 หลังฟ้ื้นฟ้เศริษัฐกำิจำจำ�กำวิ้กำฤตกำ�ริแพื่ร่ิริะบ�ด	 COVID-19	 ซึ่่�งข้้อบังคำับเหล่�นี�มีักำจำะมีี 
บทปลีกำย่อย	 ข้้อกำำ�หนดเฉพื่�ะพืื่�นที�ซึ่่�งสิอดคำล้องกำับลักำษัณะท้องถืิ�น	 ทั�งนี�	 ห�กำบริิษััทฯ	 ไมี่ทำ�กำ�ริติดต�มี	 คำ�ดกำ�ริณ์	
เตรีิยมีคำว้�มีพื่ร้ิอมีให้ทนัต่อกำ�ริเปลี�ยนแปลงดงักำล่�ว้อ�จำจำะกำริะทบกำ�ริดำ�เนินธิร้ิกิำจำและคำว้�มีสิ�มี�ริถืในกำ�ริแข่้งขั้น	ริว้มีถ่ืง
กำ�ริเติบโตอย่�งยั�งยืนข้องกำล้่มีธิ้ริกำิจำอีกำด้ว้ย

กู้ารบริหารความเสี�ยงของบริษ้ที่ฯ
กำ�ริดำ�เนินง�นข้องบริิษััทฯ	ย่ดหลักำกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำด้ว้ยคำว้�มีโปริ่งใสิ	ปฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ยและข้้อบังคำับทั�งริะดับ

ทอ้งถืิ�นและสิ�กำล	ริว้มีถืง่กำ�ริตอบสินองนโยบ�ยจำ�กำภ�คำรัิฐมี�โดยตลอดเพืื่�อลดคำว้�มีเสีิ�ยง	และเพิื่�มีคำว้�มีสิ�มี�ริถืในกำ�ริ
ปฏิิบตัติ�มีกำฎหมี�ยใหมีแ่ละคำว้บคำม้ีผู้ลกำริะทบที�อ�จำจำะเกำดิข่้�นตอ่ธิร้ิกิำจำ	บริิษัทัฯ	ไดก้ำำ�หนดใหมี้ีฝ้�่ยกำำ�กำบัด้แลกำ�ริปฏิิบติั
ต�มีกำฎหมี�ย	สิำ�นกัำกำฎหมี�ยกำล่้มีฯ	ทำ�หน�้ที�ติดต�มีและริ�ยง�นกำ�ริเปลี�ยนแปลงนโยบ�ยข้องภ�คำรัิฐ	กำฎหมี�ย	ริะเบยีบ	
และข้้อบังคำับ	 ในปริะเทศที�ดำ�เนินธิ้ริกิำจำอย่�งใกำล้ชีิด	 ริว้มีถื่งสิร้ิ�งเคำรืิอข้่�ยกำับหน่ว้ยง�นภ�คำรัิฐและเอกำชีนที�เกำี�ยว้ข้้อง 
ทั�งในและต่�งปริะเทศ	เพื่ื�อให้เตริียมีคำว้�มีพื่ริ้อมีในกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำให้สิอดคำล้องต�มีกำฎเกำณฑ์์ได้อย่�งถื้กำต้องเหมี�ะสิมี 
อย้่เสิมีอ	ริว้มีทั�งกำ�ริเข้้�ไปมีีสิ่ว้นริ่ว้มีแสิดงคำว้�มีคำิดเหน็ในกำ�ริออกำกำฎหมี�ยใหมี่	ห�กำหน่ว้ยง�นผู้้้อน้ญ�ตออกำเปิดริับฟัง 
คำว้�มีคำิดเห็นผู้่�นหน่ว้ยง�นที�เกำี�ยว้ข้้องต่�งๆ	เพื่ื�อให้เกำิดคำว้�มีเข้้�ใจำและปฏิิบัติได้อย่�งถื้กำต้องและทันต่อสิถื�นกำ�ริณ์

นอกำจำ�กำนี�	 บริิษััทฯ	 ได้กำำ�หนดให้ท้กำหน่ว้ยมีีกำ�ริทบทว้นคำว้�มีเสีิ�ยงด้�นกำฎหมี�ยท้กำไตริมี�สิโดยนักำบริิห�ริ 
คำว้�มีเสีิ�ยงปริะจำำ�หน่ว้ยง�น	 Risk	 Champion	 เพืื่�อกำำ�กำับด้แลกำ�ริปฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ยและข้ับเคำลื�อนให้บริิษััทฯ	 มีีกำ�ริ
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ดำ�เนินธิ้ริกำิจำอย่�งถื้กำต้อง	 โปริ่งใสิ	ต�มีหลักำธิริริมี�ภิบ�ลกำับผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิีย	ทำ�ให้มีั�นใจำได้ว้่�ห�กำมีีกำ�ริเปลี�ยนแปลงด้�น 
กำฎหมี�ยใดๆ	ที�เกำี�ยว้ข้้องกำับกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำ	บริิษััทฯ	พื่ริ้อมีที�จำะปริับตัว้ได้ทันต่อสิถื�นกำ�ริณ์	ริว้มีทั�งคำว้บคำ้มีผู้ลกำริะทบ
ที�อ�จำเกำิดข้่�นให้อย้่ในริะดับที�ยอมีริับได้ต�มีแนว้ท�งกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยงองคำ์กำริ	

นอกำจำ�กำนี�	 บริิษััทฯ	 ยังได้มีอบหมี�ยให้คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล	 เพืื่�อกำำ�กำับด้แล
กำิจำกำ�รินโยบ�ยคำว้�มียั�งยืนและแนว้ปฏิิบัติ	 ริว้มีถื่งจำริิยธิริริมีธิ้ริกำิจำและข้้อพ่ื่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�น	พื่ร้ิอมีทั�งมีีกำ�ริจำัดกำ�ริ
อบริมี	 สิื�อสิ�ริ	 และทดสิอบคำว้�มีริ้้คำว้�มีเข้้�ใจำให้พื่นักำง�นท้กำคำนท้กำริะดับ	 ริ้อยละ	 100	 เป็นปริะจำำ�ท้กำปี	 ริว้มีทั�งจำัดให้มีี
หน่ว้ยง�น	 Contact	 Center	 เพืื่�อเปิดรัิบข้้อเสินอแนะและข้้อร้ิองเริียนหริือกำ�ริติดต่อสิอบถื�มีเกำี�ยว้กำับกำิจำกำริริมีบริิษััทฯ	
ตลอดเว้ล�	7	ว้ัน	24	ชีั�ว้โมีง

ความเสี�ยงจำากประเด็นด�านสิทธุิมนุษัยชน	(Human	Right	Risk)
คำว้�มีคำ�ดหว้ังจำ�กำปริะชี�คำมีโลกำเกำี�ยว้กัำบกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำอย่�งริับผู้ิดชีอบต�มีกำริอบสิิทธิิมีน้ษัยชีนสิ�กำลนับเป็น

ปริะเด็นที�ทว้ีคำว้�มีสิำ�คำัญอย่�งยิ�ง	 ในข้ณะที�บริิษััทฯ	 มีีแนว้โน้มีข้ย�ยตัว้ท�งธิ้ริกิำจำไปยังพืื่�นที�ต่�งๆ	 ทั�งในปริะเทศและ 
ต่�งปริะเทศซึ่่�งมีีคำว้�มีหล�กำหล�ยทั�งแนว้ปฏิิบัติท�งกำฎหมี�ยและกำล่้มีผู้้้มีีส่ิว้นได้เสิีย	 จำ่งก่ำอให้เกำิดคำว้�มีท้�ท�ยในกำ�ริ
ดำ�เนนิง�นเพื่ื�อเคำ�ริพื่สิิทธิมิีน้ษัยชีนข้องกำล่้มีบค้ำคำลที�เกำี�ยว้ข้้อง	อกีำทั�งบริิบทโลกำที�เปลี�ยนแปลงทำ�ให้เกำดิปัญห�กำ�ริละเมีดิ
สิิทธิิมีน้ษัยชีนริ้ปแบบใหมี่ๆ	 เชี่น	กำ�ริละเมีิดคำว้�มีเป็นสิ่ว้นตัว้ข้องข้้อมี้ลบ้คำคำล	กำ�ริปิดกำั�นเสิริีภ�พื่ในกำ�ริแสิดงออกำและ
กำ�ริสิื�อสิ�ริ	เป็นต้น	ยิ�งทำ�ให้บริิษััทฯ	ต้องปริับตัว้	และให้คำว้�มีสิำ�คำัญในกำ�ริตริว้จำสิอบกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำข้องตนเพื่ื�อไมี่ให้
เกำิดกำ�ริละเมีิดสิิทธิิมีน้ษัยชีนข้องกำล้่มีบ้คำคำลใดบ้คำคำลหน่�งที�เกำี�ยว้ข้้องตลอดห่ว้งโซึ่่กำ�ริทำ�ธิ้ริกำิจำ

ห�กำไมี่สิ�มี�ริถืจำัดกำ�ริสิิทธิิมีน้ษัยชีนอย่�งเป็นริะบบได้ต�มีคำว้�มีคำ�ดหว้ังจำ�กำปริะชี�คำมีโลกำ	 อ�จำสิ่งผู้ลกำริะทบ 
ท�งลบทั�งตอ่ภ�พื่ลักำษัณ์และกำ�ริดำ�เนนิธิร้ิกิำจำตอ่ไป	เชีน่	กำ�ริถืก้ำริะงับ	กำ�ริซึ่ื�อข้�ยสิินค้ำ�และบริิกำ�ริ	กำ�ริต่อต�้นจำ�กำช้ีมีชีน
ห�กำมีีกำ�ริข้ย�ยพื่ื�นที�ปฏิิบัติกำ�ริ	กำ�ริบั�นทอนคำว้�มีเชีื�อมีั�นข้องพื่นักำง�น	เป็นต้น

กู้ารบริหารความเสี�ยงของบริษ้ที่ฯ
บริิษััทฯ	 มีีคำว้�มีม่้ีงมัี�นในกำ�ริเคำ�ริพื่สิิทธิิมีน้ษัยชีนและรัิกำษั�มี�ตริฐ�นกำ�ริปฏิิบัติต�มีนโยบ�ยสิิทธิิมีน้ษัยชีนข้อง 

บริิษััทฯ	 เพืื่�อป้องกำันกำ�ริละเมิีดสิิทธิิมีน้ษัยชีนข้องพื่นักำง�น	 คำ้่คำ้�ท�งธิ้ริกำิจำ	 ผู้้้ริับเหมี�	 ล้กำค้ำ�	 และช้ีมีชีนท้องถืิ�นจำ�กำ 
กำ�ริดำ�เนินธิร้ิกิำจำตลอดห่ว้งโซึ่อ่ป้ท�น	โดยนอกำจำ�กำกำ�ริบงัคัำบใชีน้โยบ�ยสิิทธิมิีน้ษัยชีนข้องบริิษัทัฯ	อย่�งเป็นท�งกำ�ริตั�งแต่ 
ปี	2560	แลว้้นั�น	บริิษัทัฯ	ยงัไดก้ำำ�หนดแนว้ท�งปฏิิบตัทิี�สิอดคำลอ้งกำบับทบญัญตัทิี�กำำ�หนดไว้้ในกำฎหมี�ยไทยและกำฎหมี�ย
ต่�งปริะเทศที�บริิษััทฯ	ดำ�เนินกำิจำกำ�ริ	ริว้มีถื่งหลักำกำ�ริชีี�แนะว้่�ด้ว้ยกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำและสิิทธิิมีน้ษัยชีนแห่งสิหปริะชี�ชี�ติ	
(UN	Guiding	 Principles	 on	 Business	 and	Human	Rights	หริือ	UNGP)	 อีกำทั�งยังมีีกำริะบว้นกำ�ริติดต�มีตริว้จำสิอบ 
สิิทธิมิีน้ษัยชีนอย่�งริอบด้�น	(Human	Rights	Due	Diligence)	เป็นกำริอบกำ�ริบริิห�ริจำดักำ�ริด้�นสิิทธิมิีน้ษัยชีน	และทบทว้น
ผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นด้�นสิิทธิิมีน้ษัยชีนกัำบหน่ว้ยง�นที�เกำี�ยว้ข้้องข้องท้กำหน่ว้ยธิ้ริกิำจำหลักำท้กำๆ	 ไตริมี�สิ	 ริว้มีถื่งกำ�ริสิร้ิ�ง 
คำว้�มีตริะหนกัำด้�นสิิทธิมิีน้ษัยชีนแก่ำพื่นักำง�น	ผู่้�นกำ�ริจัำดอบริมีด้�นคำว้�มียั�งยนื	ซึ่่�งมีีกำ�ริผู้นว้กำปริะเดน็ด�้นสิิทธิมิีน้ษัยชีน	 
และสิิทธิิแริงง�นไว้้ในกำ�ริอบริมีดังกำล่�ว้	 ริว้มีถื่งกำ�ริให้คำว้�มีร้้ิผู้่�นกำ�ริสัิมีมีน�เชีิงปฏิิบัติกำ�ริปริะเมีินคำว้�มีเสีิ�ยงด้�น 
สิิทธิิมีน้ษัยชีน

นอกำจำ�กำนี�	 บริิษััทฯ	 ได้จำัดเตรีิยมีช่ีองท�งริับฟังคำว้�มีคิำดเห็นและข้้อเสินอแนะจำ�กำพื่นักำง�นหล�กำหล�ยชี่องท�ง	
ได้แกำ่	 ริะบบกำ�ริเคำ�ะริะฆัง	 กำล่องริับข้้อริ้องเริียนข้องศ้นย์กำริะจำ�ยสิินค้ำ�	 ริว้มีถื่งกำ�ริให้คำว้�มีคิำดเห็นผู้่�นคำณะกำริริมีกำ�ริ
สิวั้สิดกิำ�ริในสิถื�นปริะกำอบกำ�ริ	(คำสิสิ.)	ที�จำดัตั�งต�มีพื่ริะริ�ชีบญัญตัค้้ิำมีคำริองแริงง�น	พื่.ศ.	2541	เพืื่�อเป็นสืิ�อกำล�งในกำ�ริ 
ริับฟังคำว้�มีคิำดเห็นและห�รืิอเกำี�ยว้กัำบสิวั้สิดิกำ�ริที�เหมี�ะสิมีแก่ำพื่นักำง�น	 โดยปัจำจำ้บันริ้อยละ	 100	 ข้องพื่นักำง�นบริิษััทฯ	 
เป็นสิมี�ชิีกำข้อง	คำสิสิ.	จำ�กำกำ�ริบริิห�ริจัำดกำ�ริด้�นสิิทธิมิีน้ษัยชีนในริอบปีที�ผู้�่นมี�	ยังไมีพ่ื่บกำริณกีำ�ริละเมีดิสิิทธิมิีน้ษัยชีน 
ที�เกำิดข่้�นจำ�กำกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำข้องบริิษััทฯ	 บริิษััทฯ	 จำ่งยังไม่ีได้มีีกำ�ริเยียว้ย�แกำ่ผู้้้ถื้กำละเมีิด	 อย่�งไริก็ำต�มี	 บริิษััทฯ	 
ตริะหนักำถื่งโอกำ�สิและคำว้�มีเสิี�ยงที�อ�จำเกำิดข้่�น	 จำ่งมีีกำ�ริจำัดเตริียมีมี�ตริกำ�ริเยียว้ย�แกำ่ผู้้้เสิียห�ย	 เพื่ื�อบริริเท�ผู้ลกำริะทบ
จำ�กำกำ�ริถื้กำละเมีิดสิิทธิิมีน้ษัยชีน	
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ความเสี�ยงที�เกิดใหม่	(Emerging	Risks)	
บริิษัทัฯ	ดำ�เนินกำ�ริทบทว้นปริะเด็นและแนว้โน้มีกำ�ริเปลี�ยนแปลงต�่งๆ	เป็นปริะจำำ�ทก้ำปี	สิำ�หริบักำ�ริวิ้เคำริ�ะห์ปริะเดน็

คำว้�มีเสีิ�ยงใหมี่ที�อ�จำเกำิดข่้�นและคำว้�มีเสีิ�ยงต่อกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำ	 เพื่ื�อม่้ีงพื่ัฒน�มี�ตริกำ�ริและแนว้ท�งในกำ�ริจำัดกำ�ริและ 
ตอบสินองต่อคำว้�มีเสีิ�ยงได้ทันท่ว้งที	 ในปี	 2564	 บริิษััทฯ	 ได้ริะบ้คำว้�มีเสีิ�ยงที�เกำิดใหมี่	 พื่ร้ิอมีทั�งวิ้เคำริ�ะห์ผู้ลกำริะทบ 
ที�สิ่งผู้ลต่อธิ้ริกำิจำ	ริว้มีถื่งกำำ�หนดมี�ตริกำ�ริและแนว้ท�งจำัดกำ�ริ	ดังนี�

ความเสี�ยงจากู้กู้ารบ้งค้บใชำ�กู้ฎหมายที่ี�ส่งเสริมกู้ารลด้ขยะบรรจ้ภั้ณีฑ์์จากู้ภัาคร้ฐ
กำ�ริปลดปลอ่ยกำ�๊ซึ่เริอืนกำริะจำกำจำ�กำว้งจำริชีีวิ้ตข้องพื่ล�สิติกำที�มีีปริิมี�ณส้ิงในปัจำจำบั้น	ส่ิงผู้ลใหเ้ป�้หมี�ยข้องกำ�ริม่้ีงลด

อ้ณหภ้มีิเฉลี�ยข้องผู้ิว้โลกำที�	1.5	องศ�เซึ่ลเซึ่ียสิไมี่ปริะสิบผู้ลสิำ�เริ็จำ	ซึ่่�งพื่ล�สิติกำกำว้่�ริ้อยละ	90	ผู้ลิตจำ�กำเชีื�อเพื่ลิงฟอสิซึ่ิล
ที�เป็นสิ�เหต้ข้องปริิมี�ณกำ�ริปล่อยกำ๊�ซึ่เริือนกำริะจำกำที�เพิื่�มีข่้�น	 นอกำจำ�กำนี�	 ศ้นย์กำฎหมี�ยสิิ�งแว้ดล้อมีริะหว้่�งปริะเทศ	
(Center	for	International	Environmental	Law	:	CIEL)	ริ�ยง�นถื่งกำ�ริปริะมี�ณปริิมี�ณกำ�ริปล่อยมีลพื่ิษัจำ�กำกำ�ริผู้ลิต
พื่ล�สิติกำทั�ว้โลกำล่�ส้ิด	 มีีคำ่�เทียบเท่�กำ�ริปล่อยมีลพื่ิษัจำ�กำอ้ตสิ�หกำริริมีถ่ื�นหินกำว่้�	 189	 โริงง�น	 ซึ่่�งอ�จำจำะส่ิงผู้ลไปถื่ง
ปริิมี�ณกำ�ริปล่อยกำ๊�ซึ่เริือนกำริะจำกำเพื่ิ�มีข้่�นถื่งริ้อยละ	10-13	ภ�ยในปี	2593	ซึ่่�งแนว้ท�งกำ�ริลดกำ�ริใชี้พื่ล�สิติกำที�ดีที�สิ้ด 
เพืื่�อลดผู้ลกำริะทบที�เกำิดข่้�น	 คำือ	 กำ�ริลดกำ�ริใชี้พื่ล�สิติกำตั�งแต่ต้นท�งกำ�ริผู้ลิต	 ลดกำ�ริใชี้ทรัิพื่ย�กำริที�มี�กำเกำินจำำ�เป็น	 
กำ�ริลดใชีบ้ริริจำภั้ณฑ์์พื่ล�สิติกำ	และกำ�ริเพิื่�มีปริิมี�ณผู้ลิตภัณฑ์์พื่ล�สิติกำรีิไซึ่เคำลิจำง่เป็นเป�้หมี�ยกำ�ริช่ีว้ยปริะหยดัทรัิพื่ย�กำริ 
เบื�องต้น	 เพื่ื�อลดผู้ลกำริะทบต่อสิิ�งแว้ดล้อมี	 ซึ่่�งกำ�ริกำำ�กำับด้แลและกำ�ริปริะกำ�ศใชี้นโยบ�ยจำ�กำภ�คำริัฐเกำี�ยว้กำับบริริจำ้ภัณฑ์์
จำ่งมีีคำว้�มีสิำ�คำัญอย่�งยิ�งสิำ�หริับแนว้คำิดเศริษัฐกำิจำหมี้นเว้ียน

ปริะเทศไทยมีีแนว้ท�งกำ�ริจำัดกำ�ริข้ยะพื่ล�สิติกำ	(Thai	Plastic	Roadmap)	ในชี่ว้งปี	2561-2573	ปริะกำอบไปด้ว้ย	
2	เป้�หมี�ยหลักำ	ที�สิ�มี�ริถืชี่ว้ยลดพื่ล�สิติกำและข้ยะบริริจำ้ภัณฑ์์	ดังนี�	เป้�หมี�ยที�	1	กำ�ริลดและเลิกำใชี้พื่ล�สิติกำ	ใชี้ว้ัสิด้
ทดแทนที�เป็นมีิตริต่อสิิ�งแว้ดล้อมี	 และเป้�หมี�ยที�	 2	 กำ�รินำ�ข้ยะพื่ล�สิติกำกำลับมี�ใช้ีปริะโยชีน์ที�คำริอบคำล้มีกำ�ริลดข้ยะ
พื่ล�สิติกำ	ณ	แหล่งกำำ�เนิด	และหลังกำ�ริบริิโภคำ	ปัจำจำ้บันแผู้นดังกำล่�ว้ได้เริิ�มีเข้้�สิ้่กำ�ริดำ�เนินกำ�ริริะยะที�	2	(2565-2570)1 
โดยเป็นริะยะที�กำำ�หนดให้ข้ย�ยข้อบเข้ตกำ�ริเลิกำใชี้บริริจำ้ภัณฑ์์พื่ล�สิติกำปริะเภทใช้ีคำรัิ�งเดียว้ทิ�ง	 คำว้บคำ้่ไปกำับกำ�ริพื่ัฒน�
ริะบบและโคำริงสิร้ิ�งพืื่�นฐ�นข้องปริะเทศในกำ�รินำ�ข้ยะกำลับมี�ใชี้ใหมีแ่ละหม้ีนเว้ยีน	หน่�งในเคำรืิ�องมืีอที�ถ้ืกำนำ�มี�ศก่ำษั�เพืื่�อ
ปริะกำอบกำ�ริกำำ�หนดนโยบ�ยคำือ	หลักำกำ�ริข้ย�ยคำว้�มีริับผู้ิดชีอบข้องผู้้้ผู้ลิต	(Extended	Producer	Responsibility	:	EPR)	
ที�ผู้้้ผู้ลิตจำะต้องมีีคำว้�มีรัิบผิู้ดชีอบอย�่งคำริบว้งจำริ	ตั�งแต่กำ�ริออกำแบบ	กำริะจำ�ยสิินคำ�้	กำ�ริรัิบคำนื	กำ�ริเกำบ็ริว้บริว้มี	กำ�ริใชีซ้ึ่ำ��	 
กำ�รินำ�กำลับมี�ใชี้ใหมี่	 และกำ�ริบำ�บัดข้ยะบริริจำ้ภัณฑ์์หลังกำริะบว้นกำ�ริบริิโภคำ	 โดยหลักำกำ�ริข้ย�ยคำว้�มีรัิบผิู้ดชีอบฯ	 
ใชี้กำันอย่�งแพื่ริ่หล�ยในย้โริป	อเมีริิกำ�เหนือ	แอฟริิกำ�ใต้	ริว้มีถื่งบ�งปริะเทศในเอเชีีย	และมีีแนว้โน้มีที�จำะถื้กำบังคำับใชี้เป็น
กำฎหมี�ยในปริะเทศไทยซึ่่�งสิ่งผู้ลกำริะทบโดยตริงต่อธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำในอน�คำต

1อ้�งถื่งเอกำสิ�ริกำ�รินำ�เสินอ	Thailand’s	Roadmap	on	Plastic	Waste	Management	and	current	initiatives	on	single-use	plastic	in	food	

delivery	and	takeaway	โดย	Pollution	Control	Department	Ministry	of	Natural	Resources	and	Environment

ผลกู้ระที่บต่อธิ้รกู้ิจ
บริิษััทฯ	 ม่้ีงดำ�เนินง�นด้�นกำ�ริจัำดกำ�ริข้ยะพื่ล�สิติกำข้ององคำ์กำริ	 ภ�ยใต้นโยบ�ยกำ�ริจัำดกำ�ริข้ยะพื่ล�สิติกำข้อง

ปริะเทศไทย	(Thai	Plastic	Roadmap)	มี�อย่�งตอ่เนื�อง	เพืื่�อสินับสิน้นกำ�ริลดผู้ลกำริะทบด้�นสิิ�งแว้ดลอ้มีและร่ิว้มีตอบสินอง 
ตอ่นโยบ�ยริะดบัชี�ต	ิจำ�กำแนว้โน้มีข้องหลกัำกำ�ริข้ย�ยคำว้�มีริบัผู้ดิชีอบข้องผู้้้ผู้ลติ	(Extended	Producer	Responsibility	:	 
EPR)	 ที�มีีคำว้�มีเป็นไปได้ภ�ยใน	 3-5	 ปีข้้�งหน้�	 ที�จำะกำล�ยเป็นกำฎหมี�ยบังคัำบใชี้ภ�ยในปริะเทศกัำบท้กำอ้ตสิ�หกำริริมี	 
และสิ่งผู้ลกำริะทบต่อกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำตลอดห่ว้งโซึ่่คำ้ณคำ่�ข้องบริิษััทฯ	กำ�ริปริับแผู้นกำ�ริดำ�เนินง�นด้�นสิิ�งแว้ดล้อมีตั�งแต่
ต้นนำ��จำนถื่งปล�ยนำ��จำ่งมีีคำว้�มีสิำ�คำัญอย่�งยิ�งที�จำะชี่ว้ยให้กำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำข้ององคำ์กำริสิ�มี�ริถืข้ับเคำลื�อนไปได้	นอกำจำ�กำนี�	 
กำ�ริลงทน้ในกำริะบว้นกำ�ริใช้ีซึ่ำ��	กำ�ริรีิไซึ่เคำลิข้ยะบริริจำภั้ณฑ์์	ตลอดจำนกำ�ริกำริะจำ�ยสิินค้ำ�ที�ต้องอ�ศัยริะบบและนว้ตักำริริมีใหม่ีๆ	 
ซึ่่�งมีีคำ่�ใช้ีจำ่�ยในกำ�ริสิร้ิ�งริะบบหรืิอกำ�ริดำ�เนินง�นมี�กำยิ�งข่้�น	 (คิำดเป็นค่ำ�ใช้ีจำ่�ยในกำ�ริลงท้นมี�กำกำว่้�	 xxx	 ล้�นบ�ท	 
ใน	3-5	ปีข้้�งหน�้)	กำ�ริผู้ลักำดนัใหมี้ีกำ�ริดำ�เนินง�นต�มีกำฎหมี�ยหลักำกำ�ริข้ย�ยคำว้�มีริบัผู้ดิชีอบฯ	ยังสิ�มี�ริถืสิง่ผู้ลกำริะทบ 
ต่อบริิษััทฯ	ในด้�นชีื�อเสิียงได้	ห�กำไมี่มีีกำ�ริเตริียมีคำว้�มีพื่ริ้อมีริับมีือตลอดห่ว้งโซึ่่อ้ปท�นที�ดี	
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กู้ารบริหารความเสี�ยงของบริษ้ที่ฯ	
บริิษัทัฯ	ม่้ีงลดปริิมี�ณข้ยะพื่ล�สิติกำและบริริจำภั้ณฑ์์ที�สิง่เข้้�กำริะบว้นกำ�ริฝังกำลบให้นอ้ยที�ส้ิด	โดยส่ิงเสิริิมีกำ�ริจำดักำ�ริ 

ข้ยะภ�ยใต้แนว้คิำดริะบบเศริษัฐกำิจำหม้ีนเว้ียน	 (Circular	 Economy)	 เพืื่�อให้บริริล้เป้�หมี�ยในกำ�ริจำัดกำ�ริบริริจำ้ภัณฑ์์ 
พื่ล�สิติกำที�นำ�มี�ใช้ีกำับสิินคำ้�ที�อย่้ในกำ�ริคำว้บคำ้มีข้องบริิษััทฯ	 (Private	 Brand)	 ซึ่่�งจำะต้องสิ�มี�ริถืนำ�กำลับมี�ใชี้ซึ่ำ��	 
(Reusable)	นำ�มี�ใชี้ใหมี่	(Recyclable)	หริือสิ�มี�ริถืสิล�ยตัว้ได้ท�งชีีว้ภ�พื่	(Compostable)	ผู้่�นแนว้คำิด	“ลด	ละ	เลิกำ”	
โดยดำ�เนินกำ�ริภ�ยใต้	3	แนว้ท�งหลักำ	ดังนี�

•	 ลดกำ�ริใช้ีพื่ล�สิติกำ	ณ	แหลง่กำำ�เนดิ	โดยกำำ�หนดนโยบ�ยและกำลย้ทธ์ิในกำ�ริตอบสินองกำ�ริเลือกำใชีบ้ริริจำภั้ณฑ์์
สิำ�หริบัสิินคำ�้กำล่้มีที�บริิษัทัฯ	สิ�มี�ริถืคำว้บคำม้ีได้เป็นบริริจำภั้ณฑ์์เพืื่�อสิิ�งแว้ดล้อมี	ริิเริิ�มีโคำริงกำ�ริกำลย้ทธ์ิพัื่ฒน� 
บริริจำ้ภัณฑ์์ริ่ว้มีกัำบคำ้่ค้ำ�	 เชี่น	 โคำริงกำ�ริออกำแบบบริริจำ้ภัณฑ์์ใหมี่ลดกำ�ริใชี้พื่ล�สิติกำ	 กำ�ริเปลี�ยนมี�ใชี้ฟิล์มี
ปิดผู้น่กำพื่ิมีพื่์ล�ย	แทนกำ�ริปิดฝ้�ด้ว้ยพื่ล�สิติกำหน�ริ่ว้มีกำับกำ�ริใชี้สิติกำเกำอริ์	หริือกำ�ริเปลี�ยนคำว้�มีหน�และ 
ข้น�ดข้องบริริจำ้ภัณฑ์์	 พื่ร้ิอมีทั�งแจ้ำงข้อคำว้�มีร่ิว้มีมืีอคำ้่ค้ำ�ในกำ�ริพัื่ฒน�และเลือกำใช้ีบริริจำ้ภัณฑ์์ที�เป็นมิีตริ 
ต่อสิิ�งแว้ดล้อมี

•	 ลดและทดแทนกำ�ริใชี้พื่ล�สิติกำ	ณ	 ขั้�นตอนกำ�ริบริิโภคำ	 ริิเริิ�มีโคำริงกำ�ริกำลย้ทธ์ิในกำ�ริลดกำ�ริใชี้พื่ล�สิติกำ 
แบบใชี้คำริั�งเดียว้ทิ�ง	(Single-use	Plastic)	พื่ริ้อมีทั�งริิเริิ�มีแคำมีเปญเพื่ื�อกำริะต้้นกำ�ริมีีสิ่ว้นริ่ว้มีข้องล้กำคำ้�	

•	 ลดข้ยะพื่ล�สิติกำหลังกำ�ริบริิโภคำ	 ริิเริิ�มีโคำริงกำ�ริกำลย้ทธิ์ที�เกำิดจำ�กำกำ�รินำ�พื่ล�สิติกำหลังกำริะบว้นกำ�ริบริิโภคำ 
มี�ใช้ีใหม่ี	ต�มีแนว้คิำดริะบบเศริษัฐกิำจำหม้ีนเว้ยีน	(Circular	Economy)	โดยร่ิว้มีกำบัคำ้ค้่ำ�	NGOs	ช้ีมีชีน	ภ�คำรัิฐ	 
องคำ์กำริริะดับท้องถืิ�น	 องคำ์กำริริะดับโลกำเพื่ื�อเป็นต้นแบบในกำ�ริดำ�เนินกำ�รินำ�ข้ยะพื่ล�สิติกำหลังกำ�ริบริิโภคำ 
มี�ใชี้ใหมี	่เชีน่	โคำริงกำ�ริเสืิ�อพื่นกัำง�นจำ�กำข้ว้ดพื่ล�สิตกิำ	โคำริงกำ�ริถืงัคำดัแยกำข้ยะข้ว้ดพื่ล�สิตกิำหลงักำ�ริบริิโภคำ
เพื่ื�อนำ�ไปสิ้่กำริะบว้นกำ�ริริีไซึ่เคำิล

ความเสี�ยงของระด้้บนี้ำ�าที่ะเลที่ี�ส้งข้�นี้และกู้ารกู้้ด้กู้ร่อนี้ของนี้ำ�ากู้ร่อยจากู้กู้ารเปลี�ยนี้แปลงสภัาพีภั้มิอากู้าศ
สิ�เหต้ในกำ�ริเพิื่�มีข่้�นข้องริะดับนำ��ทะเลที�ส้ิงข่้�นอย่�งต่อเนื�องนั�น	 เกำิดจำ�กำผู้ลข้องวิ้กำฤตกำ�ริเปลี�ยนแปลงสิภ�พื่ 

ภ้มิีอ�กำ�ศ	เมืี�ออณ้หภ้มิีโลกำส้ิงข่้�นสิง่ผู้ลให้นำ��ในมีห�สิม้ีทริที�ทำ�หน�้ที�ช่ีว้ยด้ดซึ่บัก๊ำ�ซึ่เริอืนกำริะจำกำ	กัำกำเกำบ็คำว้�มีร้ิอนเพิื่�มีข่้�น	 
จำนทำ�ให้ปริิมี�ตริข้องนำ��ข้ย�ยตัว้ทำ�ให้ริะดับนำ��ทะเลส้ิงข่้�น	 พื่ร้ิอมีกำันนี�	 อ้ณหภ้มีิที�ส้ิงข่้�นยังสิ่งผู้ลให้ธิ�รินำ��แข้็งละล�ย
อย่�งริว้ดเริ็ว้และไหลสิ้่มีห�สิมี้ทริ	 ยิ�งสิ่งผู้ลให้ริะดับนำ��ทะเลสิ้งมี�กำข้่�น	 นอกำจำ�กำนี�	 คำณะกำริริมีกำ�ริริะหว้่�งริัฐบ�ลว้่�ด้ว้ย
กำ�ริเปลี�ยนแปลงภ้มีิอ�กำ�ศ	(Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	:	IPCC)	ริ�ยง�นว้่�ริะดับนำ��ในมีห�สิมี้ทริ
จำะสิ้งข้่�นเฉลี�ย	84	เซึ่นติเมีตริ	ทั�ว้โลกำในชี่ว้งปี	2562-2643	ซึ่่�งสิ่งผู้ลให้พื่ื�นที�ล้่มีนำ��และพื่ื�นที�ตำ��เสิี�ยงต่อนำ��ท่ว้มีและจำมีนำ��	 
อีกำทั�งยังส่ิงผู้ลต่อแหล่งนำ��จำืดในธิริริมีชี�ติที�ถ้ืกำนำ��เคำ็มีเข้้�มี�แทนที�มี�กำยิ�งข่้�น	 เชี่น	 นำ��ใต้ดิน	 นำ��ผู้ิว้ดิน	 เป็นต้น	 ทำ�ให ้
กำ�ริใชีน้ำ��จำดืในกำ�ริอป้โภคำบริิโภคำ	และเพื่ื�อกำ�ริดำ�เนนิธิร้ิกำจิำเกำดิปริะสิิทธิภิ�พื่นอ้ย	ซึ่่�งกำ�ริแทนที�ข้องนำ��เคำม็ีเกำดิจำ�กำปริิมี�ณ
นำ��ทะเลหน้นที�เพิื่�มีส้ิงและไกำลข่้�น	 อีกำทั�งปริิมี�ณนำ��จำืดที�ปล่อยจำ�กำเขื้�อนมีีปริิมี�ณน้อยลงเพื่ริ�ะผู้ลกำริะทบจำ�กำภัยแล้ง	 
สิ่งผู้ลให้กำ�ริแทนที�ข้องนำ��เคำ็มีในแหล่งนำ��จำืดธิริริมีชี�ติทวี้คำ้ณมี�กำยิ�งข่้�น	 และมีีผู้ลกำริะทบโดยตริงต่อสิิ�งมีีชีีวิ้ตท้กำชีนิด	
ริะบบนิเว้ศ	กำ�ริเติบโตท�งเศริษัฐกำิจำ	และโคำริงสิริ้�งพื่ื�นฐ�น

ผลกู้ระที่บต่อธิ้รกู้ิจ
ง�นว้จิำัยจำ�กำหล�กำหล�ยสิถื�บันแสิดงใหเ้หน็ถื่งคำว้�มีเป็นไปได้ในเริื�องริะดบันำ��ทะเลที�เพื่ิ�มีสิง้ข้่�น	ซึ่่�งข้้อมี้ลดงักำล�่ว้

ใช้ีวิ้ธิกีำ�ริคำำ�นว้ณจำ�กำภ�พื่ถ่ื�ยด�ว้เทยีมีที�มีีคำว้�มีแม่ีนยำ�มี�กำ	ปริะเทศไทยมี�กำกำว่้�ร้ิอยละ	96	ข้องพืื่�นที�กำร้ิงเทพื่มีห�นคำริ
จำะถื้กำนำ��ท่ว้มีห�กำเกำิดอ้ทกำภัย	ซึ่่�งคำริอบคำล้มีพื่ื�นที�กำว้่�	1,512	ต�ริ�งกำิโลเมีตริ	ภ�ยใน	3-5	ปีข้้�งหน้�	และสิ�มี�ริถืสิริ้�ง
คำว้�มีเสิียห�ยท�งเศริษัฐกำิจำที�ทวี้คำ้ณ	 โดยเฉพื่�ะพืื่�นที�ล่้มีนำ��ที�พื่บได้ในพืื่�นที�ข้องกำร้ิงเทพื่มีห�นคำริและจัำงหว้ัดใกำล้เคำียง	 
ซึ่่�งเป็นพื่ื�นที�ที�มีีคำว้�มีสิำ�คำัญต่อธิ้ริกำิจำเนื�องจำ�กำเป็นพื่ื�นที�มีีคำว้�มีหน�แน่นข้องริ้�นสิ้ง

ทั�งนี�	ผู้ลกำริะทบจำ�กำกำ�ริเปลี�ยนแปลงสิภ�พื่ภ้มิีอ�กำ�ศ	อ�ทิ	ริะดบันำ��ทะเลที�ส้ิงข่้�น	และกำ�ริแทนที�ข้องนำ��เคำม็ีในแหลง่
นำ��จำดื	ยังส่ิงผู้ลกำริะทบโดยตริงต่อกำ�ริดำ�เนนิธิร้ิกิำจำร้ิ�น	7-Eleven	สิ�ข้�ที�เปิดในพืื่�นที�ล่้มีนำ��คำริอบคำล้มีพืื่�นที�	9	จัำงหว้ดั	อ�ทิ	
กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	สิมี้ทริปริ�กำ�ริ	นนทบ้ริี	ปท้มีธิ�นี	สิริะบ้ริี	นคำริปฐมี	สิมี้ทริสิ�คำริ	ฉะเชีิงเทริ�	และปริ�จำีนบ้ริี	มีีจำำ�นว้น
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สิ�ข้�ริว้มีกำว่้�	4,892	สิ�ข้�	เกำดิกำ�ริหย้ดชีะงักำในกำ�ริดำ�เนินธิร้ิกิำจำ	คำ�่ใชีจ้ำ�่ยเพิื่�มีเติมีในกำ�ริซึ่อ่มีบำ�ร้ิงริ�้นหลังจำ�กำนำ��ทว่้มี	
คำ่�ใชี้จำ่�ยในกำ�ริจำัดห�อ้ปกำริณ์หริือเคำรืิ�องมีือในกำ�ริริักำษั�คำ้ณภ�พื่ข้องนำ��ปริะป�ที�ใชี้ในกำ�ริปริะกำอบธิ้ริกิำจำ	 พื่ริ้อมีกำันนี�	 
ยังสิ่งผู้ลต่อคำ้ณภ�พื่ข้องผู้ลิตภัณฑ์์	และผู้ลิตภัณฑ์์ที�จำำ�เป็นต้องเตริียมีและให้บริิกำ�ริภ�ยในริ้�นสิ�ข้�ที�ต้องหย้ดจำำ�หน่�ย
ในชี่ว้งผู้ลกำริะทบจำ�กำริะดับนำ��ทะเลและนำ��หน้นที�สิ้งข้่�นที�ทำ�ให้แหล่งนำ��จำืดที�ใชี้เป็นปริะจำำ�ถื้กำแทนที�ด้ว้ยนำ��เคำ็มี	 ตลอดจำน 
สิ่งผู้ลให้บริิษััทฯ	 เสิียโอกำ�สิกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำในชี่ว้งว้ิกำฤตดังกำล่�ว้	 ทั�งนี�บริิษััทฯ	 ได้ทำ�กำ�ริปริะเมีินผู้ลกำริะทบจำ�กำ 
คำว้�มีเสิี�ยงดังกำล่�ว้แยกำออกำเป็น	2	มีิติ	ดังนี�

-		 กำ�ริสิ้ญเสิียโอกำ�สิในกำ�ริข้�ยสิินคำ้�กำล้่มีที�ต้องใชี้คำ้ณภ�พื่นำ��ที�ดี	ได้แกำ่	 เคำริื�องดื�มีชีงสิด	All	Café	เคำริื�องดื�มี 
แบบกำด	 7-Select	 และเคำรืิ�องดื�มีปั่นเป็นเกำล็ดสิเลอปี้	 (Slurpee)	 และคำ่�ใชี้จำ่�ยในกำ�ริจำัดห�นำ��สิะอ�ด 
เพืื่�อใช้ีในกำ�ริอป้โภคำ	ซึ่่�งสิ�มี�ริถืคิำดเป็นม้ีลคำ�่อย่้ในชีว่้ง	1,000-1,500	ล้�นบ�ท	ในกำริณีที�ไม่ีสิ�มี�ริถืจำำ�หน�่ย
ผู้ลิตภัณฑ์์และให้บริิกำ�ริได้เป็นเว้ล�	7	ว้ัน

-		 ม้ีลคำ่�คำว้�มีเสิียห�ยหลังกำ�ริเคำลมีปริะกำันภัย	 คำิดเป็นม้ีลคำ่�กำว่้�	 2,644	 ล้�นบ�ท	 โดยปริะเมีินจำ�กำสิถืิติ 
คำ่�คำว้�มีริับผู้ิดสิ่ว้นแริกำ	(Deductible)	จำ�กำกำ�ริเคำลมีปริะกำันภัยและมี้ลคำ่�เบี�ยปริะกำันภัย	

กู้ารบริหารความเสี�ยงของบริษ้ที่ฯ	
บริิษัทัฯ	กำำ�หนดให้มีีนโยบ�ยและแผู้นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงอย�่งคำริอบคำล้มี	โดยมีีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง

ทำ�หน้�ที�กำำ�กำับด้แล	 ซึ่่�งคำว้�มีเสีิ�ยงด้�นกำ�ริเปลี�ยนแปลงสิภ�พื่ภ้มีิอ�กำ�ศยังถื้กำบริริจำ้เข้้�ไปเป็นหน่�งในปัจำจำัยคำว้�มีเสีิ�ยง
ต่อกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	ที�มีีกำ�ริมี้่งทบทว้นแนว้ท�งกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยงอย่�งริอบด้�นปีละ	2	คำริั�ง	 เพื่ื�อให้กำ�ริ
บริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงเป็นไปในทิศท�งเดยีว้กัำนและเป็นส่ิว้นหน่�งในกำ�ริตัดสิินใจำกำำ�หนดกำลย้ทธ์ิในกำ�ริดำ�เนินธิร้ิกิำจำ	พื่ร้ิอมีกัำนนี�	
บริิษััทฯ	กำำ�หนดให้มีีกำ�ริจำัดทำ�แผู้นริองริับสิถื�นกำ�ริณ์นำ��ท่ว้มี	(Flood	Scenario	&	Preparation)	สิำ�หริับริ้�น	7-Eleven 
โดยศ่กำษั�คำว้�มีสิอดคำล้องกำบัสิถืติข้ิ้อม้ีลกำ�ริเกำดิภยัท�งธิริริมีชี�ตร่ิิว้มีกำบัข้้อม้ีลกำ�ริปริะเมีนิคำว้�มีเสีิ�ยงข้องหน่ว้ยง�นภ�คำริฐั	 
อ�ทิ	 ริะบบฐ�นข้้อม้ีลคำว้�มีเสีิ�ยงเชีิงพืื่�นที�จำ�กำกำ�ริเปลี�ยนแปลงสิภ�พื่ภ้มิีอ�กำ�ศ2	 เพืื่�อใชี้ปริะกำอบกำ�ริปริะเมีินคำว้�มีเสีิ�ยง
ข้องริ้�นสิ�ข้�ในแต่ละพื่ื�นที�	 จำัดทำ�แผู้นบริิห�ริคำว้�มีต่อเนื�องท�งธิ้ริกิำจำ	และแผู้นกำ�ริฟื้้นฟ้หลังเกำิดสิถื�นกำ�ริณ์	ตลอดจำน	
กำำ�หนดใหม้ีกีำ�ริริ�ยง�นผู้ลกำริะทบเริื�องริะดบันำ��ทะเลสิง้ข้่�น	ที�สิง่ผู้ลใหเ้กำิดนำ��ท่ว้มีและนำ��ทะเลหนน้จำนเกำิดกำ�ริแทนที�ข้อง
นำ��เคำ็มีต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง	เพื่ื�อริ่ว้มีห�ริือ	กำำ�หนดทิศท�งและห�มี�ตริกำ�ริบริริเท�ว้ิกำฤตที�เกำิดข้่�น	อ�ทิ

•	 กำ�ริเปลี�ยนเคำริื�องกำริองนำ��คำ้ณภ�พื่สิ้งที�สิ�มี�ริถืกำริองคำว้�มีเคำ็มีได้อย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่
•	 ทบทว้นและปริับปริ้งเงื�อนไข้กำ�ริเลือกำที�ตั�งริ้�นสิ�ข้�	โดยพื่ิจำ�ริณ�ผู้ลกำริะทบริะดับนำ��ทะเลเพื่ิ�มีข้่�น
•	 กำำ�หนดให้มีีโคำริงกำ�ริร้ิ�นสิ้้นำ��	 เพืื่�อเตริียมีคำว้�มีพื่ร้ิอมีร้ิ�นสิ�ข้�รัิบมีือกำับสิถื�นกำ�ริณ์นำ��ท่ว้มี	 ที�เริิ�มีตั�งแต่ 

ขั้�นตอนกำ�ริออกำแบบและริะหว้�่งเกำดิเหต้	ริว้มีถืง่กำ�ริออกำแบบร้ิ�นสิ�ข้�ให้มีีคำว้�มีสิ�มี�ริถืในกำ�ริเคำลื�อนย�้ย
เพื่ื�อสิ�มี�ริถืดำ�เนินกำ�ริในพื่ื�นที�อื�นได้	

•	 กำำ�หนดแผู้นฟื้้นฟ้ริ้�นสิ�ข้�หลังสิถื�นกำ�ริณ์นำ��ท่ว้มี
2	https://climate.onep.go.th/th/topic/database/riskmaps/

ความเสี�ยงในี้กู้ารร้กู้ษาศ้กู้ยภัาพีของค้่ค�าอาหารสด้	 ในี้ห่วงโซี่อ้ปที่านี้ของบริษ้ที่ฯ	 หล้งกู้ารเชำ่�อมต่อระบบขนี้ส่งที่างราง
ระด้้บภั้มิภัาค	

ภ�ยใต้กำ�ริข้ย�ยริะบบกำ�ริข้นส่ิงสิินค้ำ�และกำ�ริโดยสิ�ริไปยังภ้มิีภ�คำต่�งๆ	หริอืเป็นที�ร้้ิจำกัำในโคำริงกำ�ริ	Belt	and	Road	
Initiative,	BRI	I	ในวั้นที�	3	ธินัว้�คำมี	2564	ที�ผู้�่นมี�ได้เปิดริถืไฟสิ�ยสิ�ธิ�ริณรัิฐปริะชี�ชีนจีำน	และสิ�ธิ�ริณรัิฐปริะชี�ธิปิไตย
ปริะชี�ชีนล�ว้	 (The	China-Laos	Railway)	ชี่ว้งโบเต็น-นคำริเว้ียงจำันทน์	 32	สิถื�นี	ปริะกำอบไปด้ว้ยสิถื�นีข้นสิ่งสิินคำ้�	 
22	 สิถื�นี	 และสิถื�นีโดยสิ�ริ	 10	 สิถื�นี	 จำะช่ีว้ยข้ย�ยข้อบเข้ตทั�งกำ�ริคำ้�และกำ�ริท่องเที�ยว้ภ�ยในภ้มิีภ�คำได้มี�กำยิ�งข่้�น	 
ด้ว้ยปัจำจำัยด้�นเว้ล�ที�ใชี้ในกำ�ริข้นสิ่งที�ลดลงอย่�งมี�กำ	โดยใชี้ริะยะเว้ล�ในกำ�ริเดินท�งเพื่ียง	7-9	ชีั�ว้โมีง	และกำ�ริข้นสิ่ง
สิินคำ้�เพีื่ยง	 10-12	 ชัี�ว้โมีง	 สิ่งผู้ลให้สิินคำ้�จำะถื้กำสิ่งเข้้�ส่้ิไทยภ�ยใน	 48	 ชัี�ว้โมีง	 ซึ่่�งถืือว้่�เร็ิว้กำว่้�วิ้ธิีกำ�ริข้นส่ิงสิินคำ้�	 
แบบดั�งเดิมีเป็นอย่�งมี�กำ	 (เดิมีกำ�ริข้นสิ่งท�งริถืใชี้เว้ล�	 4-6	 ว้ัน	 ท�งเรืิอ	 12-17	 ว้ัน	 และท�งเคำรืิ�องบิน	 1-2	 ว้ัน)	 
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จำ�กำสิถื�นกำ�ริณนี์�สิง่ผู้ลใหก้ำล่้มีสิินคำ�้อ�ห�ริสิด	(Fresh	Product)	จำะสิ�มี�ริถืกำริะจำ�ยเข้้�ส่้ิตล�ดปริะเทศไทยไดม้ี�กำยิ�งข่้�น	 
และจำะสิ�มี�ริถืส่ิงได้ริว้ดเริ็ว้ยิ�งข่้�นไปอีกำเมืี�อกำ�ริเชืี�อมีต่อกัำบริะบบกำ�ริข้นสิ่งท�งริ�งภ�ยในปริะเทศเสิร็ิจำสิิ�นในปี	 2571	
หริืออีกำภ�ยใน	6	ปี

ผลกู้ระที่บต่อธิ้รกู้ิจ
ถืือเป็นปริะเด็นที�สิร้ิ�งทั�งโอกำ�สิและคำว้�มีเสีิ�ยงในกำ�ริปริะกำอบธิ้ริกิำจำในเว้ล�เดียว้กัำน	 ซึ่่�งในแง่ข้องคำว้�มีท้�ท�ย

สิ�มี�ริถืริะบ้ได้	2	ปริะเด็นหลักำ	ดังนี�
•	 คำว้�มีท้�ท�ยในกำ�ริคำว้บคำ้มีคำ้ณภ�พื่สิินคำ้�อ�ห�ริสิดให้เป็นไปในริะดับสิ�กำล	 ตลอดกำ�ริข้นสิ่งสิินคำ้�และ 

กำ�ริเปลี�ยนถื่�ยสิินคำ้�	 (Transshipment)	 เนื�องจำ�กำคำว้�มีแตกำต่�งข้องมี�ตริฐ�นในกำ�ริผู้ลิตสิินคำ้�ข้องแต่ละ
ปริะเทศ	และมี�ตริฐ�นกำ�ริตริว้จำว้ัดสิิ�งปนเปื้้อนเป็นหน่�งในคำว้�มีเสิี�ยงริะยะต้นที�จำะเชีื�อมีโยงริะบบกำ�ริข้นสิ่ง
ทั�ว้ภ้มีภิ�คำ	ไมีว่่้�จำะเป็นกำ�รินำ�เข้้�สิินคำ�้หรืิอกำ�ริสิง่ออกำสิินคำ�้	ผู้ลกำริะทบจำ�กำกำ�ริข้�ยสิินคำ�้ที�ไมีไ่ดม้ี�ตริฐ�น	 
ทำ�ให้บริิษััทฯ	 มีีคำว้�มีเสีิ�ยงในกำ�ริส้ิญเสิียชืี�อเสิียง	 และริว้มีไปถื่งค่ำ�ใช้ีจำ่�ยที�เกำิดจำ�กำกำ�ริรัิบคำืนสิินคำ้� 
ที�ไมี่สิอดคำล้องกำับมี�ตริฐ�นท้องถืิ�น

•	 คำว้�มีสิ�มี�ริถืในกำ�ริแข่้งข้ันข้องคำ้่ค้ำ�ภ�ยในปริะเทศโดยเฉพื่�ะอย่�งยิ�งกำล่้มีเกำษัตริกำริ	 วิ้สิ�หกำิจำข้น�ดกำล�ง 
และข้น�ดยอ่มี	(SMEs)	กัำบผู้้ผู้้ลิตริะดับภ้มิีภ�คำเป็นปริะเดน็คำว้�มีเสีิ�ยงที�เหน็ได้ชัีดเจำน	เนื�องจำ�กำคำว้�มีแตกำต่�ง 
ข้องริะดับกำ�ริผู้ลิต	 กำ�ริริะบ�ยกำำ�ลัง	 กำ�ริผู้ลิตสิ่ว้นเกิำน	 ส่ิงผู้ลไปยังต้นท้นกำ�ริผู้ลิต	 คำ้่ค้ำ�ข้น�ดเล็กำที�ไมี่
สิ�มี�ริถืปริบัตวั้หรืิอแข้ง่ข้นัในเว้ทีริะดบัภ้มิีภ�คำไดจ้ำะลม้ีห�ยออกำจำ�กำตล�ด	ส่ิงผู้ลใหค้ำว้�มีเข้้มีแข้ง็และคำว้�มี 
หล�กำหล�ยข้องห่ว้งโซึ่อ่ป้ท�นลดลง	ปริะเมีนิผู้ลกำริะทบตอ่กำล่้มีสิินคำ�้อ�ห�ริสิดข้องกำล่้มีคำ�้ปลกีำจำำ�นว้นกำว่้�	
234	SKUs	ม้ีลคำ�่มี�กำกำว้�่	850	ล�้นบ�ทตอ่ปี	หริอืผู้ลกำริะทบตลอดหว่้งโซึ่อ่ป้ท�นปริะมี�ณ	14,285	ล�้นบ�ท

กู้ารบริหารความเสี�ยงของบริษ้ที่ฯ	
บริิษััทฯ	 ได้เริ่งดำ�เนินกำ�ริสิ่งเสิริิมีคำว้�มีแข้็งแกำร่ิงข้องคำ้่ค้ำ�ในห่ว้งโซ่ึ่อ้ปท�นผู้่�นมี�ตริกำ�ริต่�งๆ	 เพืื่�อให้คำ้่คำ้� 

ปริะเภท	SMEs	สิ�มี�ริถืปริบัตวั้	เตริยีมีคำว้�มีพื่ริอ้มีในกำ�ริคำว้้�โอกำ�สิในกำ�ริข้�ยและแข้ง่ข้นัในริะดบัภ้มีภิ�คำ	ผู้�่นแนว้ท�ง
กำ�ริสิ่งเสิริิมี	ดังนี�

•		 สิ่งเสิริิมีให้ผู้้้ผู้ลิตพื่ัฒน�เพื่ิ�มีคำ้ณภ�พื่ข้องสิินคำ้�	และกำ�ริสิริ้�งเอกำลักำษัณ์	คำว้�มีแตกำต่�ง	หริือคำว้�มีสิ�มี�ริถื
ในกำ�รินำ�เสินอคำ้ณคำ่�ข้องสิินคำ้�	เพื่ื�อเพื่ิ�มีคำว้�มีสิ�มี�ริถืในกำ�ริแข้่งข้ันกำับสิินคำ้�ในเว้ทีภ้มีิภ�คำ	

•	 ริบัซึ่ื�อสิินคำ�้โดยตริงจำ�กำเกำษัตริกำริ	ริว้มีถืง่พัื่ฒน�กำ�ริผู้ลิต	โดย	บริิษัทั	สิย�มีแมีค็ำโคำริ	จำำ�กัำด	(มีห�ชีน)	บริิษัทั
ในกำล้่มีซึ่ีพื่ี	ออลล์

•		 สิ่งเสิริิมีกำ�ริรัิบริองคำ้ณภ�พื่ให้สิอดคำล้องกำับมี�ตริฐ�นสิ�กำล	 ตั�งแต่แปลงปล้กำ	 จำนถื่งกำ�ริตัดแต่ง	 และบริริจำ้	
เพื่ื�อให้สิ�มี�ริถืบริิห�ริจำัดกำ�ริต้นท้นในกำ�ริผู้ลิต	และสิริ้�งกำ�ริยอมีริับในด้�นกำ�ริปริะกำันคำ้ณภ�พื่ข้องสิินคำ้�

•		 สิ่งเสิริิมีกำ�ริทำ�กำ�ริตล�ดและช่ีองท�งกำ�ริข้�ย	พื่ริ้อมีทั�งรัิบซึ่ื�อสิินคำ้�และกำ�ริสิ่งมีอบชี่องท�งกำ�ริข้�ยสิินคำ้�
ให้กำับผู้้้ผู้ลิตกำล้่มี	SMEs	เพื่ื�อให้เกำิดกำ�ริหมี้นเว้ียนและสิ�มี�ริถืมีีท้นในกำ�ริพื่ัฒน�ต่อยอด

ความเสี�ยงทางด�านการเงิน	
บริิษััทฯ	 มีีฐ�นะเปิดต่อคำว้�มีเสิี�ยงจำ�กำธิ้ริกำิจำปกำติซึ่่�งมี�จำ�กำกำ�ริเปลี�ยนแปลงข้องอัตริ�ดอกำเบี�ยในตล�ด	 และอัตริ�

แลกำเปลี�ยน	และจำ�กำภ�ริะผู้้กำพื่ันต�มีสิัญญ�ที�ไมี่สิ�มี�ริถืปฏิิบัติได้ข้องคำ้่สิัญญ�
ณ	วั้นที�	31	ธัินว้�คำมี	2564	บริิษัทัฯ	มีีหนี�สิินที�มีีภ�ริะดอกำเบี�ยจำำ�นว้น	462,277	ล้�นบ�ท	เป็นห้น้กำ้ท้ี�มีีอตัริ�ดอกำเบี�ย 

คำงที�จำำ�นว้น	 222,349	 ล้�นบ�ท	 และเป็นเงินกำ้้ยืมีริะยะย�ว้จำ�กำสิถื�บันกำ�ริเงิน	 108,697	 ล้�นบ�ท	 คิำดเป็นสัิดส่ิว้น 
ริ้อยละ	48.1	และริ้อยละ	23.5	ข้องหนี�สิินที�มีีภ�ริะดอกำเบี�ยทั�งหมีด	ต�มีลำ�ดับ	ทั�งนี�	 อัตริ�สิ่ว้นหนี�สิินสิ้ทธิิต่อสิ่ว้นข้อง 
ผู้้ถ้ือืห้้นนิย�มีต�มีข้้อกำำ�หนดสิิทธิห้้ินกำ้	้เท�่กำบั	0.90	เท�่	ซึ่่�งไม่ีเกำนิกำว่้�ริะดับที�ริะบไ้ว้้ในข้้อกำำ�หนดสิิทธิห้้ินก้้ำสิำ�หริบัปี	2564	 
นอกำจำ�กำนี�	บริิษัทัฯ	มีีเงนิกำ้ยื้มีจำ�กำสิถื�บันกำ�ริเงนิ	สิก้ำลเงนิดอลล�ร์ิสิหริฐั	เทยีบเท่�สิกำล้เงนิบ�ท	คิำดเป็นจำำ�นว้น	75,271	ล้�นบ�ท	
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กู้ารบริหารความเสี�ยงของบริษ้ที่ฯ
กำ�ริจำัดกำ�ริคำว้�มีเสิี�ยงเป็นที�สิำ�คำัญข้องธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	บริิษััทฯ	มีีริะบบในกำ�ริคำว้บคำ้มีให้มีีคำว้�มีสิมีด้ลข้องริะดับ

คำว้�มีเสีิ�ยงที�ยอมีริบัได้	โดยพิื่จำ�ริณ�ริะหว่้�งตน้ทน้ที�เกำดิจำ�กำคำว้�มีเสีิ�ยงและตน้ทน้ในกำ�ริจัำดกำ�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	ผู้้บ้ริิห�ริได้มีี
กำ�ริคำว้บคำ้มีกำริะบว้นกำ�ริจำัดกำ�ริคำว้�มีเสิี�ยงอย่�งต่อเนื�อง	เพื่ื�อให้มีั�นใจำว้่�มีีคำว้�มีสิมีด้ลริะหว้่�งคำว้�มีเสิี�ยงและกำ�ริคำว้บคำ้มี
คำว้�มีเสิี�ยง

ห้้นกำ้้ที�มีีอัตริ�ดอกำเบี�ยคำงที�	จำำ�นว้น	222,349	ล้�นบ�ท	บริิษััทฯ	มีีแผู้นในกำ�ริลดภ�ริะหนี�สิินจำ�กำกำริะแสิเงินสิดจำ�กำ
กำ�ริดำ�เนินง�น	พื่ริ้อมีกำันนี�บริิษััทฯ	มีีคำว้�มีมี้่งมีั�นในกำ�ริปฏิิบัติต�มีข้้อกำำ�หนดสิิทธิิข้องห้้นกำ้้	ในกำ�ริดำ�ริงอัตริ�สิ่ว้นหนี�สิิน
ส้ิทธิิต่อส่ิว้นข้องผู้้้ถืือห้้นให้เป็นไปต�มีที�กำำ�หนดไว้้ในข้้อกำำ�หนดสิิทธิิ	 ริว้มีถื่งบริิษััทฯ	 ยังได้มีีกำ�ริออกำห้้นกำ้้ด้อยสิิทธิิที�มีี
ลักำษัณะคำล้�ยห้้นท้น	จำำ�นว้น	20,000	ล้�นบ�ท	เพื่ื�อให้กำ�ริดำ�ริงอัตริ�สิ่ว้นหนี�สิินสิ้ทธิิต่อสิ่ว้นข้องผู้้้ถืือห้้นให้เป็นไปต�มี
ที�กำำ�หนด

สิำ�หริับเงินกำ้้ยืมีริะยะย�ว้จำ�กำสิถื�บันกำ�ริเงิน	สิกำ้ลเงินดอลล�ริ์สิหริัฐ	บริิษััทฯ	ได้ทำ�สิัญญ�ซึ่ื�อเงินตริ�ต่�งปริะเทศ
ล่ว้งหน้�เพืื่�อป้องกำันคำว้�มีเสีิ�ยงข้องหนี�สิินที�เป็นเงินตริ�ต่�งปริะเทศแล้ว้	 และมีีแผู้นกำ�ริออกำห้้นกำ้้ริะยะย�ว้สิก้ำลเงินบ�ท
เพื่ื�อเปลี�ยนเงินกำ้้สิกำ้ลดอลล�ริ์สิหริัฐเป็นเงินกำ้้สิกำ้ลเงินบ�ท

ความเสี�ยงจำากการรับร้�ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีต่ัวต่น	
คำ่�คำว้�มีนิยมีที�เกำิดจำ�กำกำ�ริซึ่ื�อกำิจำกำ�ริข้องบริิษััทย่อยริับร้้ิในสิินทรัิพื่ย์ไม่ีมีีตัว้ตน	 ซึ่่�งกำ�ริรัิบร้้ิม้ีลคำ่�เริิ�มีแริกำข้อง 

คำ่�คำว้�มีนิยมี	ได้มีีกำ�ริอธิิบ�ยในหมี�ยเหต้ปริะกำอบงบกำ�ริเงิน	และภ�ยหลังจำ�กำกำ�ริริับริ้้เริิ�มีแริกำ	คำ่�คำว้�มีนิยมีจำะถื้กำว้ัด
มี้ลคำ่�ด้ว้ยว้ิธิีริ�คำ�ท้นสิ้ทธิิจำ�กำผู้ลข้�ดท้นจำ�กำกำ�ริด้อยคำ่�สิะสิมี

สิินทรัิพื่ย์ไม่ีมีีตัว้ตนอื�นๆ	 ที�กำล่้มีบริิษััทซึ่ื�อมี�และมีีอ�ย้กำ�ริใชี้ง�นจำำ�กำัด	 อ�ทิ	 โปริแกำริมีคำอมีพิื่ว้เตอร์ิ	 ฐ�นข้้อม้ีล
ล้กำค้ำ�	 และอื�นๆ	 มีีอ�ย้กำ�ริใชี้ง�น	 1-15	 ปี	 จำะแสิดงในริ�คำ�ท้นส้ิทธิิจำ�กำค่ำ�กำ�ริตัดจำำ�หน่�ยสิะสิมีและผู้ลข้�ดท้นจำ�กำ 
กำ�ริด้อยคำ�่สิะสิมี	โดยคำ�่ตัดจำำ�หน�่ยคำำ�นว้ณจำ�กำริ�คำ�ทน้หกัำด้ว้ยม้ีลคำ�่คำงเหลอื	ซึ่่�งปริะเมีนิต�มีริะยะเว้ล�ที�คำ�ดว้�่จำะไดรั้ิบ 
ปริะโยชีน์	 ในข้ณะที�สิินทรัิพื่ย์ไม่ีมีีตัว้ตนอื�นๆ	 ที�กำล่้มีบริิษััทได้มี�และมีีอ�ย้กำ�ริให้ปริะโยชีน์ไมี่ทริ�บแน่นอน	 อ�ทิ	 
ทริัพื่ย์สิินท�งปัญญ�และใบอน้ญ�ตปริะกำอบธิ้ริกำิจำจำะแสิดงในริ�คำ�ท้นสิ้ทธิิจำ�กำผู้ลข้�ดท้นจำ�กำกำ�ริด้อยคำ่�สิะสิมี

กู้ารบริหารความเสี�ยงของบริษ้ที่ฯ
ม้ีลคำ่�ต�มีบัญชีีข้องสิินทริัพื่ย์ข้องกำล่้มีบริิษััทจำะถื้กำพื่ิจำ�ริณ�ว้่�	 มีีข้้อบ่งชีี�เรืิ�องกำ�ริด้อยคำ่�หรืิอไมี่ท้กำวั้นที�ริ�ยง�น	 

ในกำริณีที�มีีข้้อบ่งชีี�	 บริิษััทฯ	 จำะทำ�กำ�ริปริะเมิีนม้ีลคำ่�สิินทริัพื่ย์ที�คำ�ดว่้�จำะได้ริับคำืน	 ม้ีลคำ่�ที�คำ�ดว้่�จำะได้รัิบคำืนข้องคำ่� 
คำว้�มีนิยมีและสิินทรัิพื่ย์ไม่ีมีีตัว้ตนที�มีีอ�ย้กำ�ริให้ปริะโยชีน์ไม่ีทริ�บแน่นอน	 หริือยังไม่ีพื่ร้ิอมีใชี้ง�น	 จำะปริะมี�ณม้ีลคำ่� 
ที�คำ�ดว้่�จำะได้ริับคำืนท้กำปีในชี่ว้งเว้ล�เดียว้กำัน

กำ�ริริับริ้้ข้�ดท้นจำ�กำกำ�ริด้อยคำ่�จำะกำริะทำ�ท้กำคำรัิ�งที�ม้ีลคำ่�ต�มีบัญชีีข้องสิินทริัพื่ย์	 หรืิอม้ีลคำ่�ต�มีบัญชีีข้องหน่ว้ย
สิินทริัพื่ย์ที�กำ่อให้เกำิดเงินสิดสิ้งกำว้่�มี้ลคำ่�ที�จำะได้ริับคำืน	ข้�ดท้นจำ�กำกำ�ริด้อยคำ่�บันท่กำในกำำ�ไริหริือข้�ดท้น

2.2.2 ความูเสี่ยงต่อการลงทุนข้องผู้ถือหลักทรัพิย์
ความเสี�ยงจำากการมีผิ้�ถ่อหุ�นรายใหญ่ที�ถ่อหุ�นมากกว่าร�อยละ	25	ของจำำานวนหุ�นที�ออกจำำาหน่ายแล�วทั�งหมด

ณ	 วั้นที�	 31	 ธัินว้�คำมี	 2564	 กำล่้มีบริิษััทเคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	 ถืือห้้นบริิษััทฯ	 ริว้มีกัำนคำิดเป็นริ้อยละ	 35.32	 
ข้องจำำ�นว้นห้้นที�ออกำจำำ�หน่�ยแล้ว้ทั�งหมีดข้อง	 บมีจำ.	 ซึ่ีพื่ี	 ออลล์	 จำ่งอ�จำทำ�ให้ว้�ริะที�กำฎหมี�ยหรืิอข้้อบังคำับกำำ�หนดให้ 
ตอ้งไดร้ิบัคำะแนนเสิยีงไมีน่อ้ยกำว่้�	3	ใน	4	ข้องจำำ�นว้นเสีิยงทั�งหมีดข้องผู้้ถื้ือห้น้	ซึ่่�งมี�ปริะช้ีมีและมีีสิิทธิอิอกำเสิยีงลงคำะแนน	
ไมี่ผู้่�นกำ�ริลงมีติ	กำล้่มีบริิษััทเคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์งดออกำเสิียงหริือลงคำะแนนเสิียงไมี่เห็นด้ว้ยในว้�ริะดังกำล่�ว้

แบบ 56-1 ONE REPORT | รายงานประจำำาป ี2564 | บริษััท ซีีพีี ออลล์ จำำากััด (มหาชน) 71



กู้ารบริหารความเสี�ยงของบริษ้ที่ฯ
บริิษััทฯ	 และคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทย่ดมัี�นในกำ�ริปฏิิบัติต่อผู้้้ถืือห้้นท้กำริ�ยอย่�งเท่�เทียมี	 เป็นธิริริมี	 และคำำ�น่งถื่ง

ปริะโยชีน์ต่อบริิษััทฯ	และผู้้้ถืือห้้นเป็นสิำ�คำัญดังนโยบ�ยกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริที�ดีที�บริิษััทฯ	ปริะกำ�ศใชี้และมีีกำ�ริกำำ�หนด 
ขั้�นตอนปฏิิบตั	ิและริะดับอำ�น�จำอน้มีตัใินกำ�ริดำ�เนินกำ�ริด�้นต�่งๆ	ข้องบริิษัทัฯ	ไว้้	โดยห�กำต้องข้อมีตจิำ�กำที�ปริะช้ีมีผู้้ถ้ือืห้น้
ในกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริใดๆ	ก็ำต�มี	ว้�ริะดังกำล�่ว้ต้องผู่้�นกำ�ริกำลั�นกำริองจำ�กำผู้้บ้ริิห�ริริะดับส้ิงข้องบริิษัทัฯ	กำอ่นที�เลข้�น้กำ�ริ 
บริิษััท	 โดยได้ริับมีอบหมี�ยจำ�กำปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	 จำะบริริจำ้เข้้�เป็นว้�ริะกำ�ริปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเพืื่�อพิื่จำ�ริณ�	
และให้คำว้�มีเห็นในริ�ยกำ�รินั�นๆ	สิำ�หริับปริะกำอบกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�ลงมีติข้องที�ปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้น

ทั�งนี�	 ในหนังสิือเชีิญปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นจำะริะบ้คำว้�มีเห็นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทอย่�งเพื่ียงพื่อและเหมี�ะสิมี	 เพื่ื�อให ้
ผู้้ถ้ือืห้้นได้ทริ�บคำว้�มีเหน็ข้องกำริริมีกำ�ริต่อริ�ยกำ�ริดังกำล่�ว้	และสิ�มี�ริถืใชีเ้ป็นข้้อม้ีลพืื่�นฐ�นปริะกำอบกำ�ริตัดสิินใจำต่อไป	
และจำ�กำแนว้ท�งปฏิิบตัดิงักำล�่ว้	บริิษัทัฯ	จำง่เชืี�อมัี�นว่้�ผู้้ถ้ือืห้น้ริ�ยใหญ่จำะออกำเสิยีงลงคำะแนนในทศิท�งเดียว้กัำนกำบัคำว้�มีเห็น 
ข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทในแต่ละว้�ริะ	 นอกำจำ�กำนี�	 กำริณีบริิษััทฯ	 มีีกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกัำนซึ่่�งต้องข้ออน้มัีติ 
จำ�กำที�ปริะชีม้ีผู้้ถ้ืือห้น้	ผู้้ถ้ืือห้น้ที�มีสีิว่้นไดเ้สิยีซึ่่�งเป็นบ้คำคำลที�เกำี�ยว้โยงกำันต�มีปริะกำ�ศที�เกำี�ยว้ข้อ้งข้องหนว่้ยง�นกำำ�กำับดแ้ล	
จำะไมี่มีีสิิทธิิออกำเสิียงลงคำะแนนในว้�ริะดังกำล่�ว้

อย�่งไริกำต็�มี	อ�จำมีีปัจำจำยัคำว้�มีเสีิ�ยงอื�นที�บริิษัทัฯ	ไม่ีทริ�บในข้ณะนี�	หริอืเป็นคำว้�มีเสีิ�ยงที�พื่จิำ�ริณ�ว่้�ไม่ีมีีนยัสิำ�คำญั	
ดังนั�น	ผู้้้ลงท้นคำว้ริพื่ิจำ�ริณ�ปัจำจำัยเสิี�ยงอื�นเพื่ิ�มีเติมีในกำ�ริลงท้นหลักำทริัพื่ย์ข้องบริิษััทฯ	

2.2.3 ความูเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพิย์ต่างประเทศ
ไมี่มีี
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การข้ับเคลื่อนธุรกิจ 
เพีื่อความูยั่งยืน



3. การข้ับเคลื่อนธุรกิจเพิื่อความูยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมูายการจัดการด้านความูยั่งยืน
บริิษัทั	ซีึ่พื่	ีออลล์	จำำ�กัำด	(มีห�ชีน)	และบริิษัทัยอ่ย	(“บริิษัทัฯ”)	ไดก้ำำ�หนดและปริะกำ�ศใชีน้โยบ�ย	เป�้หมี�ยกำ�ริพื่ฒัน�อย�่งยั�งยนื

มี�อย่�งต่อเนื�องตั�งแต่ปี	พื่.ศ.	2560	โดยนโยบ�ยกำ�ริพื่ัฒน�อย่�งยั�งยืนข้องบริิษััทฯ	ปริะกำอบด้ว้ยปริะเด็นด้�นคำว้�มียั�งยืน	15	ปริะเด็น
ที�สิำ�คำัญ	คำริอบคำล้มีปัจำจำัยด้�นคำว้�มียั�งยืน	3	มีิติ	ได้แกำ่	มีิติเศริษัฐกำิจำ	สิังคำมี	และสิิ�งแว้ดล้อมี	พื่ริ้อมีทั�งผู้นว้กำกำลย้ทธิ์คำว้�มียั�งยืนเข้้�เป็น 
หน่�งในแผู้นกำลย้ทธิ์	 ปี	 2564-2568	 ข้องบริิษััทฯ	 ภ�ยใต้กำ�ริข้ับเคำลื�อนข้องคำณะอน้กำริริมีกำ�ริพื่ัฒน�คำว้�มียั�งยืน	 ซึ่่�งเป็นกำลไกำสิำ�คำัญ 
ในกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำ�ริพื่ัฒน�คำว้�มียั�งยืนข้องบริิษััทฯ	และนำ�ไปสิ้่กำ�ริปฏิิบัติอย่�งจำริิงจำังให้เกำิดปริะสิิทธิิภ�พื่	

ในปี	 2564	 บริิษััทฯ	 ดำ�เนินง�นภ�ยใต้นโนบ�ยและกำริอบกำ�ริดำ�เนินง�น	 3	 เสิ�หลักำ	 ปริะกำอบด้ว้ย	 Heart	 Health	 Home	 
ที�ม่้ีงดำ�เนินง�นด้�นพื่ัฒน�คำว้�มีอย่�งยั�งยืนคำริอบคำล้มีท้กำมีิติด้ว้ยกำ�ริกำำ�กัำบด้แลที�ดี	 เป็นธิริริมี	 และโปริ่งใสิ	 พื่ริ้อมีทั�งสินับสิน้นกำ�ริมีี 
คำณ้ภ�พื่ชีีว้ติที�ดใีหก้ำบัสิงัคำมี	ตลอดจำนริว่้มีริกัำษั�สิิ�งแว้ดลอ้มี	เพืื่�อข้บัเคำลื�อนองคำก์ำริใหส้ิ�มี�ริถืเตบิโตอย�่งเข้้มีแข้ง็และเพิื่�มีข้ดีคำว้�มีสิ�มี�ริถื 
ในกำ�ริแข้่งข้ันในริะยะย�ว้	 พื่ริ้อมีกำันนี�	 บริิษััทฯ	 ว้ิเคำริ�ะห์คำว้�มีคำ�ดหว้ังข้องผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสีิย	 ปริะเด็นสิำ�คำัญจำ�กำมี�ตริฐ�นสิ�กำลต่�งๆ	 
และปริะเด็นที�เกำี�ยว้ข้้องจำ�กำกำล้่มีอ้ตสิ�หกำริริมีเดียว้กำัน	เพื่ื�อนำ�มี�ปริับปริ้งกำลย้ทธิ์คำว้�มียั�งยืนองคำ์กำริ	โดยมีีปริะเด็นสิำ�คำัญใหมี่	4	ปริะเด็น	 
ได้แกำ่	1)	กำ�ริเข้้�ถื่งอ�ห�ริและนำ��ที�ปลอดภัยและสิ้ข้ภ�ว้ะที�ดี	2)	ปริะสิิทธิิภ�พื่กำ�ริใชี้พื่ลังง�น	3)	กำ�ริจำัดกำ�ริบริริจำ้ภัณฑ์์ที�ยั�งยืน	และ	 
4)	กำ�ริจำัดกำ�ริข้ยะอย่�งยั�งยืน	นอกำจำ�กำนี�	ยังผู้สิมีผู้สิ�นว้ัฒนธิริริมีองคำ์กำริ	สิริ้�งคำว้�มีกำลมีเกำลียว้	และเพื่ิ�มีคำ้ณคำ่�ให้แกำ่บ้คำล�กำริในองคำ์กำริ	
ให้บริริล้เป้�หมี�ยและเติบโตไปพื่ริ้อมีบริิษััทฯ

Social (Health) Environmental (Home)

ปรัชญาองค�กร
เราปรารถนารอยยิ�มจากลูกค�าด�วยทีมงานที่มีความสุข

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

• 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

พันธกิจสู�ความยั่งยืน

หลักการ / แนวทาง
สนับสนุนความยั่งยืน

HARMONY

การสร�างคุณค�าทางสังคม
และการสนับสนุนในระบบเศรษฐกิจ

สนับสนุนการศึกษาและการเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต

การเสร�มสร�างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การเข�าถึง อาหารและน้ำที่ปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี

ความผูกพันกับผู�มีส�วนได�เสีย

การปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประสิทธิภาพการใช�พลังงาน

การจัดการบรรจ�ภัณฑ�ที่ยั่งยืน

การจัดการขยะอย�างยั่งยืน

Governance And Economic (Heart)

ธรรมาภิบาลและการต�อต�านการทุจร�ต 

เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

การพัฒนาทุนมนุษย�

นวัตกรรมและการสร�างคุณค�า

การจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างรับผิดชอบ

5 Principles 7 Values 11 Leadership

องค�ประกอบความยั่งยืน

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

TQM / CP
Excellence

Sufficiency
Economy

CPG Values /
Our Way

Domestic & International 
Regulations & STD

The 10 UNGC 
17 SDGs & UNGP

การปกป�องฟ��นฟ�ระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
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ทั�งนี�	ในปี	2564	บริิษััทฯ	ปริับปริ้งกำริอบกำ�ริดำ�เนินกำ�ริเพื่ื�อกำ�ริพื่ัฒน�อย่�งยั�งยืนทั�งริะยะสิั�นและริะยะย�ว้	ริะยะที�	2	ที�คำริอบคำล้มี
กำ�ริดำ�เนินง�นตั�งแต่ปี	2564-2573	โดยพื่ิจำ�ริณ�จำ�กำเหต้กำ�ริณ์ปัจำจำ้บันและแนว้โน้มีข้องโลกำ	(Global	Trend)	ตลอดจำนศักำยภ�พื่ข้อง 
บริิษััทฯ	โดยเพื่ิ�มีปริะเด็นสิำ�คำัญใหมี่	ได้แกำ่	กำ�ริเข้้�ถื่งอ�ห�ริและนำ��ที�ปลอดภัยและสิ้ข้ภ�ว้ะที�ดี	ปริะสิิทธิิภ�พื่กำ�ริใชี้พื่ลังง�น	กำ�ริจำัดกำ�ริ
บริริจำ้ภัณฑ์์ที�ยั�งยืน	และกำ�ริจำัดกำ�ริข้ยะอย่�งยั�งยืน	โดยมีีกำริอบกำ�ริดำ�เนินกำ�ริ	ดังนี�	

เป้าหมูายและความูก้าวหน้าข้องการจัดการด้านความูยั่งยืนระดับองค์กร
บริิษัทัฯ	กำำ�หนดเป�้หมี�ยและตวั้ชีี�วั้ดกำ�ริพื่ฒัน�อย�่งยั�งยนื	โดยพิื่จำ�ริณ�ถืง่บริิบทข้องบริิษัทัฯ	และแนว้ท�งกำ�ริสินับสิน้นเป�้หมี�ย

กำ�ริพื่ัฒน�อย่�งยั�งยืนข้ององคำ์กำ�ริสิหปริะชี�ชี�ติ	(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	เป็นสิำ�คำัญ	ดังนี�

Heart : Living Right
ธรรมูาภิบาลและการ 
ต่อต้านการทุจริต

ได�รับการจำัดอันดับ	 
การกำากับด้แลกิจำการ	 
โดยสถาบันที�ได�รับการ
ยอมรับในระดับสากล
หร่อเทียบเท่า

เป้้าหมูาย 
ดีูเลิศั

ผลการดูำาเนินงาน 
ดีูเลิศั

เคารพีและป้ฏิิบัติตามู
หลักสิทธิมูนุษัยชนสากล

ประเมินผิลกระทบด�าน
สิทธุิมนุษัยชนต่าม
แนวทางขององค์การ
สหประชาชาต่ิ	ขอบเขต่
การดำาเนินงานของบริษััท
และค้่ค�าที�มีความเสี�ยงส้ง

เป้้าหมูาย 
ร้อยละ 100
ผลการดูำาเนินงาน 
ร้อยละ 100

การพัีฒนาทุนมูนุษัย์

ผิ้�นำาและพนักงาน 
มีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนร้�และกิจำรรม 
ด�านความยั�งย่น

เป้้าหมูาย 
ร้อยละ 100
ผลการดูำาเนินงาน 
ร้อยละ 100

นวัตกรรมูและการสร้าง
คุณค่า

รายได�จำากนวัต่กรรม
สินค�า	บริการ	ธุุรกิจำใหม่	
และกระบวนการ

เป้้าหมูาย 
ร้อยละ 20
ผลการดูำาเนินงาน 
ร้อยละ 8.40

การจัดูการห่วงโซ่ีอุป้ทาน
อย่างรับผิดูชอบ

ค้่ค�าลำาดับที�	1	 
(Tier	1	Supplier)	ที�ม ี
ความเสี�ยงส้ง	(High	 
Risk	Suppliers)	 
ด�านความยั�งย่นจำะต่�อง 
ถ้กต่รวจำประเมินแบบ 
เชิงรุก	(Comprehensive	 
Assessment)	และ 
เกิดการพัฒนาปรับปรุง

เป้้าหมูาย 
ร้อยละ 100
ผลการดูำาเนินงาน 
ร้อยละ 94.69

Health : Living Well
การสร้างคุณค่าทาง
สังคมูและการสนับสนุน 
ในระบบเศัรษัฐกิจ

พัฒนาทักษัะ	ส่งเสริม
อาชีพ	สร�างรายได�
สำาหรับผิ้�ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	 
ผิ้�ประกอบการรายย่อย	 
เกษัต่รกร	และ 
กลุ่มเปราะบาง

เป้้าหมูาย 
250,000 ราย

ผลการดูำาเนินงาน 
200,411 ราย

สนับสนุนการศึักษัาและ
การเรียนรู้ตลอดูชีวิต

สนับสนุนเด็ก	เยาวชน	
ผิ้�ใหญ่	รวมถ่งกลุ่ม 
เปราะบาง	ให�เข�าถ่ง 
การศู่กษัามีทักษัะทาง
เทคนิคและอาชีพที�จำำาเป็น

เป้้าหมูาย 
500,000 ราย

ผลการดูำาเนินงาน 
272,200 ราย

การเสริมูสร้างสุข้ภาพี
และสุข้ภาวะท่ีดีู

เพ่�มสัดส่วนจำำานวน
ผิลิต่ภัณฑ์์และบริการใหม ่
ที�มุ่งเน�นสุขภาพและ
โภชนาการที�ดี

เป้้าหมูาย 
ร้อยละ 25
ผลการดูำาเนินงาน 
ร้อยละ 19.40

การเข้้าถึึงอาหารและนำ�าท่ี
ป้ลอดูภัยและสุข้ภาวะท่ีดีู

สนับสนุนให�ผิ้�ที�ขาดแคลน	 
กลุ่มคนยากจำนและกลุ่ม
เปราะบาง	ให�เข�าถ่งอาหาร	
นำ�า	ที�ปลอดภัยและ 
มีสุขภาวะที�ดี

เป้้าหมูาย 
5,000,000 ราย

ผลการดูำาเนินงาน 
891,078 ราย

ความูผูกพัีนกับ 
ผู้มูีส่วนไดู้เสีย

ระดับความผิ้กพันของ 
ผิ้�มีส่วนได�เสีย

เป้้าหมูาย 
ร้อยละ 80
ผลการดูำาเนินงาน 
ร้อยละ 86

      Home : Living Together
การป้รับตัวต่อการ
เป้ล่ียนแป้ลงสภาพี 
ภูมิูอากาศั

มุ่งส้่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน	(Carbon	
Neutral)	ภายในปี	2573

เป้้าหมูาย 
Carbon  
Neutral
ผลการดูำาเนินงาน
ร้อยละ 4.16

ป้ระสิทธิภาพีการใช้
พีลังงาน

ควบคุมการเต่ิบโต่การใช�
พลังงานรวมสุทธุิให� 
ลดลงเปรียบเทียบกรณีปกติ่

เป้้าหมูาย 
ร้อยละ 25
ผลการดูำาเนินงาน 
ร้อยละ 1.68

การจัดูการบรรจุภัณฑ์์
ที่ยั่งยืน

บรรจำุภัณฑ์์พลาสต่ิกที� 
อย้่ในการควบคุมของ
บริษััทสามารถนำากลับมา
ใช�ซีำ�าหร่อนำามาใช�ใหม ่
หร่อสามารถสลายต่ัวได�
ทางชีวภาพ

เป้้าหมูาย 
ร้อยละ 100
ผลการดูำาเนินงาน 
ร้อยละ 85.09

การจัดูการข้ยะอย่างย่ังยืน

ลดปริมาณอาหาร 
ส่วนเกินหร่ออาหารเหล่อ
ที�ต่�องนำาไปทิ�งและลด
ปริมาณขยะที�เกิดจำาก
การดำาเนินการของบริษััท

เป้้าหมูาย 
ร้อยละ 100
ผลการดูำาเนินงาน 
ร้อยละ 57.98

การป้กป้้องฟ้ื้�นฟูื้ระบบ
นิเวศัและความู 
หลากหลายทางชีวภาพี

ทุกพ่�นที�การดำาเนินการ 
มีโครงการความร่วมม่อ
กับผิ้�มีส่วนได�เสียใน 
ระดับท�องถิ�นและระดับ
ประเทศู	หร่อองค์กร 
อิสระภายนอก	

เป้้าหมูาย 
ร้อยละ 100
ผลการดูำาเนินงาน 
ร้อยละ 87.18
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มูีส่วนได้เสียในห่วงโซี่คุณค่าข้องบริษัทฯ 
3.2.1 ห่วงโซี่คุณค่าข้องบริษัทฯ 

กำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำข้องบริิษััทฯ	 แบ่งออกำเป็น	 5	 กิำจำกำริริมีหลักำ	 โดยแต่ละกิำจำกำริริมีหลักำมีีคำว้�มีสัิมีพัื่นธิ์กำับผู้้้มีีส่ิว้นได้เสิีย 
แต่ละกำล้่มี	ดังนี�

ผู้ม่ส่่วนได้เส่่ยตลอดห่วงโซ่คุณ์ค่า

คู่ค้า ผู้ส่งมูอบ
สินค้าหรือ 
บริการ และ  

เจ้าหนี�ทางการค้า

ภาครัฐ ลูกค้า สังคมู ชุมูชน
ผู้นำาทาง 
ความูคิดู

พีนักงาน
พัีนธมิูตร

ธุรกิจ
ผู้ถืึอหุ้นและ 

นักลงทุน
ผู้ให้สิทธิ�

ทางการค้า

1

2

3

4

5

การจัดหาวัตถุดิบ สรรหาสินค�า และบร�การ
1. จัดหาวัตถุดิบ สรรหาสินค�า และบร�การ 
 รวมถึง Supply Use ที่เกี่ยวข�องกับการขาย 
 จากคู�ค�าที่หลากหลาย คํานึงถึงคุณภาพและ
 การดําเนินการด�านความยั่งยืนของคู�ค�า
2. การประกันคุณภาพวัตถุดิบ สินค�า (QA) และบร�การ
3. การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบ 
 สินค�าและบร�การด�าน ESG
4. การส�งเสร�มและพัฒนาศักยภาพของว�สาหกิจ
 ขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) 
 รวมถึงผู�ประกอบการรายย�อย และเกษตรกร
 ในห�วงโซ�อุปทาน

การผลิต พัฒนาสินค�า
1. การผลิต พัฒนาสินค�าที่มีคุณภาพ และตอบสนอง

ความต�องการของลูกค�า สังคม เช�น 
 สินค�าเพ�่อสุขภาพ สินค�าเพ�่อความต�องการ
 เฉพาะกลุ�มต�าง ๆ ควบคู�ไปกับ 
 การดําเนินการด�านสังคม สิ�งแวดล�อม

การตลาดและการจัดจําหน�ายสินค�าและบร�การ
1. การจัดจําหน�ายที่ร�าน 7-Eleven 
 และพ�้นที่หน�าร�านสําหรับสินค�าจากชุมชน 
 และกลุ�มผู�ด�อยโอกาส
2. การจัดจําหน�ายสินค�าแบบออนไลน�
3. การส�งเสร�มการขายอย�างรับผิดชอบ
4. การประกันคุณภาพของสินค�า และมาตรฐาน
 การทํางานของร�าน 7-Eleven

การรับผ�ดชอบต�อลูกค�าและบร�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. การวัด ว�เคราะห� ความต�องการของลูกค�าและตลาด 
 เพ�่อให�เกิดการพัฒนาสินค�า บร�การและธุรกิจใหม�
 อย�างต�อเนื่อง

1

2

การจัดส�งและกระจายสินค�า
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

3

4

5
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ตัว้อย่�งกำ�ริดำ�เนินง�นข้องกำิจำกำริริมีหลักำ	กำ�ริจำัดกำ�ริห่ว้งโซึ่่อ้ปท�นอย่�งยั�งยืน	โดยมีีภ�พื่ริว้มีกำ�ริดำ�เนินง�นดังนี�

นอกำจำ�กำนี�	บริิษััทฯ	ยังให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับกำิจำกำริริมีสินับสิน้น	เพื่ื�อสิ่งเสิริิมีกำ�ริดำ�เนินง�นข้องกำิจำกำริริมีหลักำให้เป็นไปอย่�ง 
ริ�บรืิ�น	อ�ท	ิกำริะบว้นกำ�ริสิริริห�	พัื่ฒน�	และริกัำษั�บค้ำล�กำริ	กำริะบว้นกำ�ริบริิห�ริเทคำโนโลยีสิ�ริสินเทศ	กำริะบว้นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	 
กำริะบว้นกำ�ริปกำป้องและริักำษั�คำว้�มีปลอดภัยข้องข้้อม้ีลและคำว้�มีปลอดภัยท�งไซึ่เบอริ์	 กำริะบว้นกำ�ริสิร้ิ�งคำว้�มีสัิมีพัื่นธิ์กำับ 
ผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิีย

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มูีส่วนได้เสียในห่วงโซี่คุณค่าข้องธุรกิจ
บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	และบริิษััทย่อย	(“บริิษััทฯ”)	ปริะย้กำต์ใชี้หลักำกำ�ริข้องมี�ตริฐ�น	AA1000	SES	เป็น 

กำริอบกำ�ริดำ�เนินง�นและกำริะบว้นกำ�ริสิริ้�งคำว้�มีผู้้กำพื่ันกำับผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิีย	ในปี	2564	คำณะอน้กำริริมีกำ�ริพื่ัฒน�คำว้�มียั�งยืนองคำ์กำริ	
ได้ดำ�เนินกำ�ริทบทว้นแบ่งกำล่้มีผู้้้มีีส่ิว้นได้เสิียเป็น	 9	 กำล่้มีหลักำ	 ได้แก่ำ	 1)	 พื่นักำง�นและคำริอบคำรัิว้พื่นักำง�น	 2)	 พัื่นธิมิีตริธิ้ริกิำจำ	
ปริะกำอบด้ว้ย	ผู้้้ให้เชี่�สิถื�นที�	 (Landlord)	สิโตริ์พื่�ริ์ทเนอริ์	(Store	Partner)	ผู้้้ริับสิิทธิิ�ชี่ว้งอ�ณ�เข้ต	(Sub	Area)	3)	ผู้้้ถืือห้้น 
และนักำลงท้น	 4)	 คำ้่ค้ำ�	 ผู้้้ส่ิงมีอบสิินคำ้�หริือบริิกำ�ริ	 และเจำ้�หนี�ท�งกำ�ริค้ำ�	 5)	 ภ�คำรัิฐ	 6)	 ล้กำค้ำ�	 7)	 สัิงคำมี	 ช้ีมีชีน	 คำริอบคำล้มี 
กำล้่มีเปริ�ะบ�ง	8)	ผู้้้นำ�ท�งคำว้�มีคิำด	คำริอบคำล้มีสิื�อมีว้ลชีนและองคำ์กำริพื่ัฒน�เอกำชีน	(NGOs)	และ	9)	กำล้่มีผู้้้ให้สิิทธิิ�ใชี้เคำริื�องหมี�ย
ท�งกำ�ริคำ้�	 เพืื่�อริับทริ�บม้ีมีมีอง	 คำว้�มีคิำดเห็น	 และข้้อเสินอแนะข้องผู้้้มีีส่ิว้นได้เสิียต่อกำ�ริดำ�เนินง�นข้ององค์ำกำริ	 ผู่้�นชี่องท�ง 
ที�หล�กำหล�ย	อ�ท	ิกำ�ริพื่บปะ	พ้ื่ดคำย้	สิมัีภ�ษัณค์ำว้�มีคำดิเหน็	ชีอ่งท�งรัิบข้้อเสินอแนะหริอืข้้อริอ้งเริยีน	กำ�ริให้คำำ�ปร่ิกำษั�	กำ�ริสืิ�อสิ�ริ
ผู้่�นริ�ยง�นต่�งๆ	กำ�ริดำ�เนินกำิจำกำริริมีหริือโคำริงกำ�ริคำว้�มีริ่ว้มีมีือ	ริว้มีถื่งกำ�ริสิำ�ริว้จำคำว้�มีพื่่งพื่อใจำคำริอบคำล้มีปริะเด็นคำว้�มียั�งยืน 
ทั�ง	 3	 มิีติ	 ได้แกำ่	 มิีติเศริษัฐกำิจำ	 สิังคำมี	 และสิิ�งแว้ดล้อมี	ทั�งภ�ว้ะปกำติและภ�ว้ะวิ้กำฤต	 เชี่น	 กำ�ริแพื่ริ่ริะบ�ดข้องโริคำติดเชืี�อไว้ริัสิ 
COVID-19	เป็นตน้	ซึ่่�งช่ีว้ยใหบ้ริิษัทัฯ	สิ�มี�ริถืว้�งแผู้นกำ�ริตอบสินองต่อคำว้�มีคำ�ดหว้งั	พื่ร้ิอมีทั�งส่ิงมีอบค้ำณคำ�่ใหก้ำบัผู้้้มีีสิว่้นไดเ้สิยี
อย�่งมีีปริะสิิทธิภิ�พื่	ริว้มีถืง่เป็นแนว้ท�งในกำ�ริจำดัทำ�ริ�ยง�นคำว้�มียั�งยืนได้อย่�งเหมี�ะสิมีอีกำด้ว้ย	ผู้้ล้งทน้สิ�มี�ริถืติดต�มีกำ�ริสิร้ิ�ง 
กำ�ริมีีสิ่ว้นริ่ว้มีกำับผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียกำล้่มีต่�งๆ	 ได้ในริ�ยง�นคำว้�มียั�งยืน	ปี	 2564	 ข้องบริิษััทฯ	 ในบทคำว้�มีผู้้กำพื่ันกำับผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิีย	
(Stakeholder	Engagement)

3.3 การจัดการด้านความูยั่งยืนในมูิติสิ่งแวดล้อมู
3.3.1 นโยบายและแนวปฏ์ิบัติด้านสิ่งแวดล้อมู 

กลยุทธุ์	“เซีเว่น	โก	กรีน”	(7	Go	Green)
บริิษััทฯ	 ม่้ีงดำ�เนินง�นและข้ย�ยธิ้ริกำิจำบนพืื่�นฐ�นคำว้�มีริับผู้ิดชีอบด้�นสิิ�งแว้ดล้อมี	 โดยส่ิงเสิริิมี	 ป้องกำัน	 รัิกำษั�	

และลดผู้ลกำริะทบต่อสิิ�งแว้ดล้อมีภ�ยใต้กำริอบกำลย้ทธิ์	“เซึ่เว้่น	โกำ	กำริีน	(7	Go	Green)”	ที�สิอดคำล้องกำับแนว้ปฏิิบัติต�มี
กำฎหมี�ย	ริะเบียบ	และข้้อบงัคำบัทอ้งถืิ�นข้องแต่ละพืื่�นที�ที�บริิษัทัฯ	เข้้�ไปดำ�เนินธิร้ิกิำจำ	ตลอดจำนสิอดคำล้องกำบัมี�ตริฐ�นสิ�กำล 
และเป�้หมี�ยกำ�ริพื่ฒัน�อย�่งยั�งยนืข้ององคำก์ำ�ริสิหปริะชี�ชี�ต	ิ(UN	SDGs)	คำริอบคำล้มีกำ�ริดำ�เนินง�นตลอดหว่้งโซึ่ค่ำณ้คำ�่	
ริว้มีถื่งริ่ว้มีมีือกำับผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียในกำ�ริดำ�เนินโคำริงกำ�ริสิ่งเสิริิมีคำ้ณภ�พื่สิิ�งแว้ดล้อมี	

กระบวนการจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืน

บูรณาการแนวคิดดานความยั่งยืน ลดความเสี่ยง ตลอดหวงโซอุปทาน สรางคุณคารวมพัฒนา สงเสริม SMEs

01 
สื่อสารความคาดหวัง สรรหา
และคัดเลือกคู�ค�าที่มีศักยภาพ
โดยผนวกหลักเกณฑ�ด�านความยั่งยืน

02 
ให�ความรู�และบร�หารความเสี่ยง
คู�ค�าด�านความยั่งยืน

03 
ส�งเสร�มและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพ

04 
สร�างความผูกพัน
และรักษาความสัมพันธ�ระยะยาว
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ปัจำจำ้บันกำลย้ทธิ์	“เซึ่เว้่น	โกำ	กำริีน	(7	Go	Green)”	ปริะกำอบด้ว้ย	4	ปริะเด็นสิำ�คำัญ	ได้แกำ่	1)	กำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริริ้�น 
อย่�งเป็นมีิตริกัำบสิิ�งแว้ดล้อมี	 (Green	 Store)	 2)	 กำ�ริดำ�เนินง�นด้�นกำ�ริข้นสิ่งและกำ�ริกำริะจำ�ยสิินคำ้�ที�เป็นมีิตริกัำบ 
สิิ�งแว้ดล้อมี	(Green	Logistic)	3)	กำ�ริจำัดกำ�ริบริริจำ้ภัณฑ์์ที�เป็นมีิตริต่อสิิ�งแว้ดล้อมี	(Green	Packaging)	และ	4)	กำ�ริปล้กำ 
จำิตสิำ�น่กำริักำษั์สิิ�งแว้ดล้อมี	 (Green	 Living)	 โดยมีีแนว้ท�งกำ�ริดำ�เนินง�นและเป้�หมี�ยที�เกำี�ยว้กัำบกำ�ริลดผู้ลกำริะทบท�ง 
สิิ�งแว้ดล้อมีจำ�กำกำ�ริดำ�เนินกำิจำกำ�ริในสิ่ว้นง�นต่�งๆ	ข้องบริิษััทฯ	ออกำเป็น	5	แนว้ท�ง	ดังนี�
•	 กู้ารลด้ปริมาณีกู้ารปล่อยกู้๊าซีเร่อนี้กู้ระจกู้	 โดยม่้ีงเน้นลดปริิมี�ณกำ�ริปล่อยกำ๊�ซึ่เริือนกำริะจำกำอย่�งยั�งยืนและ 

มีีปริะสิิทธิภิ�พื่	โดยเพิื่�มีปริะสิิทธิกิำ�ริใชีพ้ื่ลังง�น	เพิื่�มีสัิดสิว่้นกำ�ริใชีพ้ื่ลังง�นหม้ีนเว้ยีน	(Renewable	Energy)	ริว้มีทั�ง 
ปริะย้กำต์ใชี้แนว้ท�งอ�คำ�ริสีิเข้ียว้	 (Green	 Building)	 ในกำ�ริออกำแบบอ�คำ�ริพืื่�นที�กำ�ริดำ�เนินง�นข้องบริิษััทฯ	 
กำ�ริบริิห�ริจัำดกำ�ริด้�นกำ�ริข้นส่ิงและกำริะจำ�ยสิินคำ�้อย่�งมีีปริะสิิทธิภิ�พื่	โดยเพิื่�มีสัิดส่ิว้นริถืไฟฟ้�	(Electric	Vehicle	:	 
EV)	ในริะบบกำ�ริข้นส่ิง	กำ�ริลดกำ�ริใช้ีพื่ล�สิติกำจำ�กำกำ�ริออกำแบบบริริจำภ้ณัฑ์์	ผู่้�นกำ�ริพัื่ฒน�และเลือกำใชีบ้ริริจำภั้ณฑ์์ 
ที�เป็นมีติริต่อสิิ�งแว้ดลอ้มี	ลดใชีพ้ื่ล�สิติกำใชีค้ำรัิ�งเดยีว้ทิ�ง	(Single-use	Plastic)	และเพิื่�มีปริิมี�ณกำ�รินำ�ข้ยะบริริจำภั้ณฑ์์ 
มี�ใชี้ใหมี่	ตลอดจำนสิริ้�งกำ�ริมีีสิ่ว้นริ่ว้มีกำับผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียผู้่�นกำ�ริดำ�เนินโคำริงกำ�ริด้�นสิิ�งแว้ดล้อมีต่�งๆ	

•	 กู้ารบริหารจ้ด้กู้ารพีล้งงานี้อย่างมีประสิที่ธิิภัาพี	โดยม่้ีงเพิื่�มีสิดัส่ิว้นกำ�ริใช้ีพื่ลังง�นหม้ีนเวี้ยนที�เป็นมีติริกำบัสิิ�งแว้ดล้อมี 
ผู้่�นโคำริงกำ�ริสิำ�คำัญ	 เชี่น	 โคำริงกำ�ริต่อเนื�องเพิื่�มีปริะสิิทธิิภ�พื่กำ�ริใชี้พื่ลังง�นที�ร้ิ�น	 7-Eleven	 โคำริงกำ�ริติดตั�ง 
โซึ่ล่�ริ์ร้ิฟท็อป	 (Solar	 Rooftop)	 โคำริงกำ�ริผู้ลิตพื่ลังง�นคำว้�มีริ้อนจำ�กำพื่ลังง�นแสิงอ�ทิตย์	 (Solar	 Heating)	
โคำริงกำ�ริใชี้พื่ลังง�นคำว้�มีริ้อนใต้พื่ิภพื่	(Geothermal)	เป็นต้น	นอกำจำ�กำนี�	บริิษััทฯ	ยังดำ�เนินง�นด้�นกำ�ริจำัดกำ�ริ
ทริัพื่ย�กำรินำ��อย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่ตลอดห่ว้งโซึ่่อ้ปท�น	 โดยปริะเมีินคำว้�มีเคำรีิยดนำ��	 (Water	 Stress)	 ในพืื่�นที� 
ดำ�เนินกำ�ริข้องบริิษััทฯ	และคำ้่คำ้�ที�สิำ�คำัญลำ�ดับที�	1	(Critical	Tier	1	Suppliers)	และเพื่ิ�มีสิัดสิ่ว้นกำ�รินำ�นำ��กำลับมี�
ใชี้ใหมี่และใชี้ซึ่ำ��	ริว้มีถื่งกำ�ริสิ่งเสิริิมีกำ�ริตริะหนักำริ้้เริื�องกำ�ริใชี้นำ��ภ�ยในองคำ์กำริและชี้มีชีนโดยริอบ

•	 กู้ารจด้้กู้ารบรรจภ้ัณ้ีฑ์อ์ยา่งย้�งย่นี้	โดยม่้ีงลดปริิมี�ณข้ยะพื่ล�สิติกำและบริริจำภั้ณฑ์์ที�สิง่เข้้�กำริะบว้นกำ�ริฝังกำลบให้
นอ้ยที�ส้ิด	ส่ิงเสิริิมีกำ�ริจัำดกำ�ริข้ยะภ�ยใตแ้นว้คิำดริะบบเศริษัฐกำจิำหม้ีนเว้ยีน	ผู่้�นแนว้คิำด	“ลด	ละ	เลกิำ”	โดยดำ�เนนิกำ�ริ 
ริ่ว้มีกำับผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิีย	 อ�ทิ	 คำ้่คำ้�	 ล้กำคำ้�	 NGOs	 ช้ีมีชีน	ภ�คำรัิฐ	 องคำ์กำริริะดับท้องถิื�น	 องคำ์กำริริะดับโลกำ	ภ�ยใต้	 
3	มี�ตริกำ�ริหลักำ	ไดแ้กำ	่ลดกำ�ริใช้ีพื่ล�สิติกำ	ณ	แหลง่กำำ�เนดิ	ลดและทดแทนกำ�ริใชีพ้ื่ล�สิติกำ	ณ	ขั้�นตอนกำ�ริบริิโภคำ	
และลดข้ยะพื่ล�สิติกำหลังกำ�ริบริิโภคำ	พื่ริ้อมีทั�งดำ�เนินโคำริงกำ�ริที�หล�กำหล�ย	 เพื่ื�อพื่ัฒน�และเลือกำใชี้บริริจำ้ภัณฑ์ ์
ที�เป็นมิีตริต่อสิิ�งแว้ดล้อมี	เชีน่	โคำริงกำ�ริต่อเนื�องลดกำ�ริใช้ีพื่ล�สิติกำถืว้้ยข้้�ว้สิว้ย	โคำริงกำ�ริเลอืกำใชีว้้สัิด้บริริจำภั้ณฑ์์ 
ที�สิ�มี�ริถืสิล�ยตัว้ไดท้�งชีีว้ภ�พื่	(Compostable	Material)	โคำริงกำ�ริต่อเนื�อง	ริว้มีพื่ลงัคำนไทย	เลิกำใช้ีถ้ืงพื่ล�สิตกิำ	
เป็นต้น

•	 กู้ารจ้ด้กู้ารขยะอย่างย้�งย่นี้	 โดยดำ�เนินกำ�ริจัำดกำ�ริข้องเสิียและข้ยะอ�ห�ริอย่�งยั�งยืน	 เพืื่�อม่้ีงไปส่้ิเป้�หมี�ย 
กำ�ริจำดักำ�ริข้องเสีิยด้ว้ยวิ้ธิฝีังกำลบจำนเป็นศน้ย์	(Zero	Waste	to	Landfill)	ผู้�่นกำ�ริดำ�เนินโคำริงกำ�ริบริิห�ริจำดักำ�ริอ�ห�ริ 
สิ่ว้นเกำิน	(Food	Surplus)	กำ�ริสิ้ญเสิียอ�ห�ริ	(Food	Loss)	ในกำริะบว้นกำ�ริผู้ลิต	และข้ยะอ�ห�ริ	(Food	Waste)	
ริว้มีถื่งข้องเสิียปริะเภทอื�นๆ	ที�เกำิดจำ�กำกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำ	 ต�มีแนว้คิำดเศริษัฐกำิจำหม้ีนเว้ียน	 (Circular	 Economy)	
ริว้มีถืง่สิร้ิ�งคำว้�มีร่ิว้มีมีอืกำบัผู้้มี้ีสิว่้นได้เสีิยอย่�งเหมี�ะสิมี	อ�ท	ิโคำริงกำ�ริลดข้องเสิยีในกำริะบว้นกำ�ริผู้ลิต	โคำริงกำ�ริ
บริิจำ�คำอ�ห�ริสิ่ว้นเกำินผู้่�นมี้ลนิธิิ	โคำริงกำ�ริสิริ้�งคำว้�มีตริะหนักำเริื�องข้ยะอ�ห�ริ	(Food	Waste)	เป็นต้น

•	 กู้ารปกู้ป้องฟ้ื้นี้ฟู้ระบบนิี้เวศและความหลากู้หลายที่างชีำวภัาพี	 โดยดำ�เนินธิ้ริกิำจำด้ว้ยคำว้�มีม่้ีงมัี�นที�จำะไมี่ให้เกำิด 
คำว้�มีสิ้ญเสิียต่อคำว้�มีหล�กำหล�ยท�งชีีว้ภ�พื่	อีกำทั�งปริะเมีินคำว้�มีเสิี�ยงและผู้ลกำริะทบด้�นคำว้�มีหล�กำหล�ยท�ง
ชีีว้ภ�พื่	ผู้�่นเคำรืิ�องมีอืกำ�ริปริะเมีนิคำว้�มีหล�กำหล�ยท�งชีีว้ภ�พื่	เพืื่�อหลกีำเลี�ยงกำ�ริดำ�เนนิธิร้ิกิำจำในพืื่�นที�คำ้ม้ีคำริองใดๆ 
ตลอดจำนริ่ว้มีมีือกำับพื่ันธิมีิตริดำ�เนินโคำริงกำ�ริด้�นกำ�ริฟ้ื้นฟ้	 อน้ริักำษั์ทริัพื่ย�กำริธิริริมีชี�ติ	 และสิิ�งแว้ดล้อมี 
ที�หล�กำหล�ย	 เพื่ื�อลดผู้ลกำริะทบต่อริะบบนิเว้ศท�งบกำและท�งนำ��	ฟื้้นฟ้ปกำป้องริะบบนิเว้ศและคำว้�มีหล�กำหล�ย
ท�งชีีว้ภ�พื่ให้อ้ดมีสิมีบ้ริณ์	อ�ทิ	โคำริงกำ�ริสิ่งเสิริิมีพื่นักำง�นปล้กำต้นไมี้	โคำริงกำ�ริปล้กำป่�และสิริ้�งฝ้�ยชีะลอนำ��	
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3.3.2 ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมู
จำ�กำกำ�ริดำ�เนินกำ�ริต�มีกำลย้ทธิแ์ละแผู้นกำ�ริดำ�เนนิง�น	ส่ิงผู้ลใหก้ำ�ริดำ�เนนิง�นในปี	2564	บริิษัทัฯ	สิ�มี�ริถืลดกำ�ริปลอ่ย 

กำ๊�ซึ่เริือนกำริะจำกำข้อบเข้ตที�	 1	 และ	 2	 ได้จำ�กำโคำริงกำ�ริปรัิบปร้ิงและเพิื่�มีปริะสิิทธิิภ�พื่กำ�ริใช้ีอ้ปกำริณ์ทั�งสิิ�น	 14,317.09	 ตัน 
คำ�ร์ิบอนไดออกำไซึ่ด์เทียบเท่�	 ลดกำ�ริใช้ีพื่ลังง�น	 30,922.43	 เมีกำะวั้ตต์ชัี�ว้โมีง	 และใช้ีพื่ลังง�นไฟฟ้�จำ�กำแหล่งพื่ลังง�นทดแทน 
ได้	1,972.13	เมีกำะว้ัตต์ชีั�ว้โมีงต่อปี	ด้�นกำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริทริัพื่ย�กำรินำ��	บริิษััทฯ	ปริะเมีินคำว้�มีเสิี�ยงด้�นกำ�ริข้�ดแคำลนนำ��ในท้กำ
พื่ื�นที�ดำ�เนินกำ�ริข้องบริิษััทฯ	คำิดเป็นริ้อยละ	100	คำว้�มีเข้้มีข้้นกำ�รินำ�นำ��มี�ใชี้ต่อหน่ว้ยริ�ยได้	16.27	ล้กำบ�ศกำ์เมีตริต่อล้�นบ�ท	 
และเพื่ิ�มีสิัดสิ่ว้นกำ�รินำ�นำ��กำลับมี�ใชี้ใหมี่และใชี้ซึ่ำ��ต่อปริิมี�ณนำ��ที�นำ�มี�ใชี้ทั�งหมีด	ริ้อยละ	4.28	

กำ�ริดำ�เนินโคำริงกำ�ริด้�นกำ�ริจำัดกำ�ริบริริจำ้ภัณฑ์์อย่�งยั�งยืนอย่�งต่อเนื�อง	สิ่งผู้ลให้บริิษััทฯ	ลดปริิมี�ณกำ�ริใชี้ถื้งพื่ล�สิติกำ
และพื่ล�สิติกำชีนิดใช้ีคำรัิ�งเดยีว้ทิ�ง	(Single-use	Plastic)	26,405.15	ตันต่อปี	อกีำทั�งมีีปริิมี�ณกำ�รินำ�บริริจำภั้ณฑ์์ที�ใชีแ้ลว้้นำ�กำลับมี� 
ใชี้ใหมี่	295.88	ตันต่อปี	และปริิมี�ณบริริจำ้ภัณฑ์์ที�ใชี้ว้ัสิด้เป็นมีิตริกำับสิิ�งแว้ดล้อมี	1,240.80	ตันต่อปี	อีกำทั�งกำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริข้ยะ 
อย�่งมีีปริะสิิทธิภิ�พื่	ส่ิงผู้ลให้บริิษัทัฯ	จำดักำ�ริข้องเสิยีที�เกำดิจำ�กำกำ�ริดำ�เนนิธิร้ิกิำจำนำ�กำลับไปใชีป้ริะโยชีน์ได้ริอ้ยละ	69.8	จำ�กำปริิมี�ณ
ข้องเสิียทั�งหมีด	 และลดปริิมี�ณอ�ห�ริส่ิว้นเกิำนหรืิออ�ห�ริเหลือทิ�ง	 21,343.72	 ตัน	 สิำ�หรัิบกำ�ริปกำป้องฟ้ื้นฟ้ริะบบนิเว้ศและ 
คำว้�มีหล�กำหล�ยท�งชีีว้ภ�พื่	และดำ�เนนิโคำริงกำ�ริฟ้ื้นฟ้ริะบบนิเว้ศ	เชีน่	โคำริงกำ�ริปล้กำไม้ียืนตน้เพืื่�อช้ีมีชีนยั�งยืนในพืื่�นที�ดำ�เนนิกำ�ริ
สิะสิมีทั�งสิิ�น	228,240	ต้น	

บริิษััทฯ	 ตริะหนักำถื่งคำว้�มีร้ินแริงข้องสิถื�นกำ�ริณ์ด้�นกำ�ริเปลี�ยนแปลงสิภ�พื่ภ้มิีอ�กำ�ศ	 (Climate	 Change)	 ที�ทว้ ี
คำว้�มีร้ินแริงข่้�นในปัจำจำบ้นั	จำง่ร่ิว้มีเป็นสิว่้นหน่�งในกำ�ริริบัมืีอกำ�ริเปลี�ยนแปลงริะดบัโลกำนี�	โดยยกำริะดบัคำว้�มีเข้้มีข้้นในกำ�ริดำ�เนนิง�น 
ข้องบริิษััทฯ	ภ�ยใต้กำริอบกำลย้ทธิ์เซึ่เว้่น	โกำ	กำริีน	(7	Go	Green)	ริว้มีถื่งเปิดเผู้ยผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นด้�นสิิ�งแว้ดล้อมีที�มีีคำว้�มีโปริ่งใสิ
และสิ�มี�ริถืตริว้จำสิอบได้	ผู้่�นกำริอบกำ�ริริ�ยง�นสิ�กำล	(GRI	Standard)	และดัชีนีชีี�ว้ัดด้�นสิิ�งแว้ดล้อมี	(CDP)	นอกำจำ�กำนี�	บริิษััทฯ	
ดำ�เนินกำ�ริวิ้เคำริ�ะห์คำว้�มีเสีิ�ยงและโอกำ�สิด้�นกำ�ริเปลี�ยนแปลงสิภ�พื่ภ้มิีอ�กำ�ศต�มีกำริอบกำ�ริปริะเมีินสิ�กำลต�มีคำำ�แนะนำ�ข้อง
องคำ์กำริสินับสิน้นคำณะทำ�ง�นด้�นกำ�ริเปิดเผู้ยข้้อมี้ลท�งกำ�ริเงินที�เกำี�ยว้ข้้องกำับสิภ�พื่ภ้มีิอ�กำ�ศ	(Task	Force	on	Climate-related	 
Financial	 Disclosures	 :	 TCFD)	 และออกำมี�ตริกำ�ริที�ริองรัิบผู้ลกำริะทบที�อ�จำจำะเกำิดข่้�น	 พื่ร้ิอมีทั�งกำำ�หนดให้มีีกำ�รินำ�ข้้อม้ีล 
มีิติสิิ�งแว้ดล้อมีปริะกำอบในกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�สิถื�นะและคำว้�มีเสีิ�ยงในกำ�ริเข้้�ซึ่ื�อหริือคำว้บริว้มีกิำจำกำ�ริ	 พื่ริ้อมีทั�งติดต�มีและว้ิเคำริ�ะห์
สิถื�นกำ�ริณก์ำ�ริปลอ่ยกำ�๊ซึ่เริอืนกำริะจำกำ	ปี	2020-2030	เพื่ื�อใชีป้ริะกำอบกำ�ริตดัสิินใจำในกำ�ริกำำ�หนดเป�้หมี�ยและแผู้นกำ�ริดำ�เนนิง�น 
ทั�งในริะยะสิั�น	(1	ปี)	ริะยะกำล�ง	(3-6	ปี)	และริะยะย�ว้	(10	ปี)

ทั�งนี�	 ผู้้้ลงท้นสิ�มี�ริถืติดต�มีข้้อม้ีลโดยละเอียดได้จำ�กำริ�ยง�นกำ�ริพื่ัฒน�อย่�งยั�งยืน	 ปี	 2564	 ข้องบริิษััทฯ	 ในบท 
กำ�ริปริับตัว้ต่อกำ�ริเปลี�ยนแปลงสิภ�พื่ภ้มีิอ�กำ�ศ	 บทปริะสิิทธิิภ�พื่กำ�ริใชี้พื่ลังง�น	 บทกำ�ริจำัดกำ�ริข้ยะอย่�งยั�งยืน	 บทกำ�ริจำัดกำ�ริ
บริริจำ้ภัณฑ์์ที�ยั�งยืน	และบทกำ�ริปกำป้องฟื้้นฟ้ริะบบนิเว้ศและคำว้�มีหล�กำหล�ยท�งชีีว้ภ�พื่

3.4 การจัดการความูยั่งยืนในมูิติสังคมู
3.4.1 นโยบายและแนวปฏ์ิบัติด้านสังคมู

ร่วมสร�างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่่อกัน
บริิษัทัฯ	เล็งเหน็ถืง่คำว้�มีสิำ�คำญัข้องสิงัคำมีที�เป็นส่ิว้นสิำ�คัำญในกำ�ริข้บัเคำลื�อนไปส่้ิกำ�ริพื่ฒัน�อย�่งยั�งยนื	จำง่ดำ�เนินง�น 

ด้�นสิังคำมีต�มีนโยบ�ยด้�นคำว้�มีรัิบผู้ิดชีอบต่อสัิงคำมีข้องบริิษััทฯ	 ที�ปริะกำ�ศใชี้ในปี	 2560	 โดยม่้ีงเน้นกำ�ริดำ�เนินง�น 
ด้�นกำ�ริศ่กำษั�และให้คำ้ณคำ่�ท�งสัิงคำมีที�สิอดคำล้องกัำบเป้�หมี�ยกำ�ริพัื่ฒน�อย่�งยั�งยืนข้องโลกำ	 (UN	 SDGs)	 ผู่้�นกำ�ริ
สินับสิน้นเด็กำ	 เย�ว้ชีน	 ผู้้้ใหญ่	 ริว้มีถื่งกำล่้มีเปริ�ะบ�งให้เข้้�ถื่งกำ�ริศ่กำษั�ทั�งในริะบบและนอกำริะบบ	 และสิ่งเสิริิมีทักำษัะ 
ที�จำำ�เป็นต่อปริะกำอบอ�ชีีพื่	พื่ริ้อมีกำันนี�	บริิษััทฯ	ยังดำ�เนินง�นต�มีนโยบ�ยด้�นสิิทธิิมีน้ษัยชีนและกำ�ริปฏิิบัติด้�นแริงง�น	
และนโยบ�ยกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีหล�กำหล�ยและยอมีริับคำว้�มีแตกำต่�งที�มีีกำ�ริสืิ�อสิ�ริให้พื่นักำง�นท้กำคำนได้ริับทริ�บ	 โดย 
แตง่ตั�งผู้้ร้ิบัผู้ดิชีอบกำ�ริดำ�เนนิง�นด�้นสิิทธิมิีน้ษัยชีน	และกำำ�หนดกำริะบว้นกำ�ริตริว้จำสิอบกำ�ริดำ�เนนิง�นด�้นสิิทธิมิีน้ษัยชีน 
อย่�งริอบด้�น	 ตลอดจำนจำัดตั�งชี่องท�งแจำ้งเบ�ะแสิสิำ�หรัิบผู้้้ที�ได้รัิบผู้ลกำริะทบด้�นสิิทธิิมีน้ษัยชีน	 เพืื่�อกำำ�หนดมี�ตริกำ�ริ
เยียว้ย�ได้อย่�งเหมี�ะสิมี	
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นอกำจำ�กำนี�	 บริิษััทฯ	 ยังดำ�เนินง�นต�มีนโยบ�ยคำว้�มีปลอดภัย	 อ�ชีีว้อน�มัีย	 และสิภ�พื่แว้ดล้อมีในกำ�ริทำ�ง�น	
โดยให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับกำ�ริทำ�ง�นด้ว้ยคำว้�มีมีั�นคำงปลอดภัย	โดยมี้่งเป็นองคำ์กำริที�ปริ�ศจำ�กำอ้บัติเหต้	ริว้มีถื่งมีอบคำว้�มีสิ้ข้ 
และคำ้ณภ�พื่ชีีว้ิตที�ดีแกำ่พื่นักำง�น	 พื่ร้ิอมีกำันนี�	 บริิษััทฯ	 ยังให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับกำ�ริดำ�เนินง�นข้องคำ้่คำ้�ด้�นคำว้�มียั�งยืน	 
จำง่กำำ�หนดนโยบ�ยด�้นกำ�ริจำดัห�อย่�งยั�งยืนและแนว้ท�งปฏิิบตัสิิำ�หริบัคำ้ค้่ำ�ธิร้ิกิำจำ	เพืื่�อเป็นแนว้ปฏิิบตัสิิำ�หริบัคำ้ค้่ำ�ใหป้ฏิิบตัิ
ต�มีกำฎหมี�ย	กำฎริะเบียบ	และกำ�ริดำ�เนินง�นโดยคำำ�น่งถืง่สิิทธิมิีน้ษัยชีนและกำ�ริปฏิิบตัดิ�้นแริงง�น	ริว้มีถืง่กำ�ริดำ�เนินง�น 
โดยลดผู้ลกำริะทบด้�นสิิ�งแว้ดล้อมีจำ�กำกำ�ริดำ�เนินกำ�ริข้องคำ้่คำ้�อีกำด้ว้ย

บริิษััทฯ	 ยังคำงม่้ีงมัี�นพื่ัฒน�กำ�ริดำ�เนินกำ�ริด้�นสิังคำมีอย่�งต่อเนื�อง	 โดยสิำ�ริว้จำคำว้�มีคิำดเห็นข้องผู้้้มีีส่ิว้นได้เสิีย 
ในปริะเด็นต่�งๆ	 ที�มีีต่อบริิษััทฯ	 ผู่้�นช่ีองท�งที�หล�กำหล�ย	 เพืื่�อรัิบทริ�บม้ีมีมีองและข้้อเสินอแนะข้องผู้้้มีีส่ิว้นได้เสีิย 
ต่อกำ�ริดำ�เนินง�นข้องบริิษััทฯ	 และสิริ้�งคำว้�มีสัิมีพื่ันธิ์อันดีกำับผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสีิย	 นอกำจำ�กำนี�	 บริิษััทฯ	 ให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับ 
กำ�ริพัื่ฒน�ทักำษัะ	 ส่ิงเสิริิมีอ�ชีีพื่	 เพืื่�อสิร้ิ�งริ�ยได้สิำ�หริับเกำษัตริกำริ	 ผู้้้ปริะกำอบกำ�ริข้น�ดกำล�งและข้น�ดย่อมี	 (SMEs)	 
ผู้้้ปริะกำอบกำ�ริริ�ยย่อย	ริว้มีถื่งกำล้่มีเปริ�ะบ�ง	ภ�ยใต้กำลย้ทธิ์	3	ให้	“ให้ชี่องท�ง”	“ให้คำว้�มีริ้้”	และ	“ให้กำ�ริสินับสิน้น”	
ผู้่�นโคำริงกำ�ริเพืื่�อสัิงคำมีที�หล�กำหล�ย	 เชี่น	 กำ�ริเพิื่�มีช่ีองท�งจำำ�หน่�ยสิินคำ้�ทั�งท�งร้ิ�น	 7-Eleven	 และท�งออนไลน์	 
โคำริงกำ�ริเคำยีงข้้�งเกำษัตริกำริไทย	โคำริงกำ�ริส่ิงเสิริิมีและสินับสิน้นกำ�ริปล้กำกำล้ว้ยหอมีทองปลอดสิ�ริเคำมีีให้กำบัเกำษัตริกำริ	เป็นต้น

3.4.2 ผลการดำาเนินงานด้านสังคมู
จำ�กำกำ�ริดำ�เนินกำ�ริต�มีกำลย้ทธิแ์ละแผู้นกำ�ริดำ�เนินง�น	ผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นในปี	2564	บริิษัทัฯ	มีีสิว่้นร่ิว้มีในกำ�ริสิง่เสิริิมีอ�ชีีพื่

และสิริ้�งริ�ยได้ให้แกำ่เกำษัตริกำริ	ผู้้้ปริะกำอบกำ�ริข้น�ดกำล�งและข้น�ดย่อมี	(SMEs)	ผู้้้ปริะกำอบกำ�ริริ�ยย่อย	ริว้มีถื่งกำล้่มีเปริ�ะบ�ง	 
จำำ�นว้น	64,853	ริ�ย	และมีีกำ�ริจำ้�งแริงง�นท้องถืิ�น	จำำ�นว้น	47,300	ริ�ย	ผู้่�นโคำริงกำ�ริสิริ้�งคำว้�มีสิัมีพื่ันธิ์ที�ดีกำับชี้มีชีนที�บริิษััทฯ	 
เข้้�ไปดำ�เนนิธิร้ิกิำจำ	อ�ท	ิกำ�ริสินับสิน้นผู้ลิตภัณฑ์์ช้ีมีชีน	(OTOP)	โคำริงกำ�ริตล�ดนดัสิวั้สิดิกำ�ริ	โปริแกำริมีส่ิงเสิริิมี	พัื่ฒน�	ต่อยอด	และ
ชีอ่งท�งกำ�ริจำำ�หน�่ยสิินคำ�้ใหก้ำบัผู้้ป้ริะกำอบกำ�ริ	นอกำจำ�กำนี�	บริิษัทั	ซีึ่พื่แีริมี	จำำ�กัำด	ยังดำ�เนินกำ�ริใหค้ำว้�มีริ้แ้กำเ่กำษัตริกำริเรืิ�องกำ�ริปล้กำพื่ชืี 
ภ�ยใต้กำ�ริปฏิิบัติท�งกำ�ริเกำษัตริที�ดีและเหมี�ะสิมีต�มีมี�ตริฐ�นกำ�ริปฏิิบัติท�งกำ�ริเกำษัตริที�ดีและเหมี�ะสิมี	 (Good	 Agriculture	
Practices	หริือ	GAP)	และริับซึ่ื�อผู้ลผู้ลิตในริ�คำ�ที�เป็นธิริริมีอีกำด้ว้ย	พื่ริ้อมีกำันนี�บริิษััทฯ	แบ่งปันโอกำ�สิท�งกำ�ริศ่กำษั�	สิริ้�งอ�ชีีพื่	
สิร้ิ�งอน�คำต	 มีอบท้นกำ�ริศ่กำษั�ให้กำับเย�ว้ชีนและผู้้้ด้อยโอกำ�สิในช้ีมีชีน	 37,132	 ริ�ย	 เป็นจำำ�นว้น	 37,132	 ท้น	 คิำดเป็นม้ีลค่ำ�	 
1,247	ล้�นบ�ท	

สิำ�หรัิบปี	2564	บริิษัทัฯ	ดำ�เนินง�นด้�นสิิทธิมิีน้ษัยชีนอย่�งริอบด�้นข้องทก้ำกิำจำกำริริมี	และพืื่�นที�ดำ�เนินกำ�ริบริิษัทัฯ	ริว้มีถืง่
พื่นัธิมีติริท�งธิร้ิกำจิำและคำ้ค่ำ�้ที�สิำ�คำญั	คำดิเป็นริอ้ยละ	100	พื่ร้ิอมีทั�งจำดัอบริมีหลกัำส้ิตริ	“สิิทธิมิีน้ษัยชีนกำบัภ�คำธิร้ิกำจิำ”	ใหก้ำบัพื่นกัำง�น
ริะดับบริิห�ริข่้�นไป	เพืื่�อสิง่เสิริิมีคำว้�มีร้้ิคำว้�มีเข้้�ใจำด้�นสิิทธิมิีน้ษัยชีน	นอกำจำ�กำนี�	บริิษัทัฯ	ดำ�เนินง�นด้�นกำ�ริจัำดกำ�ริห่ว้งโซึ่อ่ป้ท�น 
อย่�งริับผู้ิดชีอบ	 เพืื่�อสิริ้�งคำว้�มีเข้้�ใจำด้�นคำว้�มียั�งยืน	 โดยสืิ�อสิ�ริและสิริ้�งคำว้�มีตริะหนักำให้กำับคำ้่ค้ำ�เกำี�ยว้กัำบคำ้่มืีอจำริิยธิริริมี 
และแนว้ท�งปฏิิบัติสิำ�หริับคำ้่ค้ำ�	 ให้แก่ำคำ้่ค้ำ�คำริบริ้อยละ	 100	 จำำ�นว้น	 4,710	 ริ�ย	พื่ร้ิอมีทั�งปริะเมีินคำว้�มีเสีิ�ยงข้องคำ้่ค้ำ�ลำ�ดับที�	 1	
คำริบริ้อยละ	 100	 จำ�กำกำ�ริปริะเมิีนพื่บว้่�คำ้่คำ้�ที�มีีคำว้�มีเสีิ�ยงส้ิงทั�งหมีด	 73	 ริ�ย	 นอกำจำ�กำนี�	 ยังจำัดกำ�ริปริะช้ีมีคำ้่คำ้�อย่�งต่อเนื�อง 
เพืื่�อแลกำเปลี�ยนคำว้�มีคิำดเห็นและจำัดทำ�แผู้นกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำร่ิว้มีกำัน	 ซึ่่�งนับเป็นโอกำ�สิในกำ�ริสิร้ิ�งคำว้�มีสัิมีพัื่นธิ์ที�ดีกำับคำ้่ค้ำ�	 
และริ่ว้มีกำันผู้ลักำดันกำ�ริดำ�เนินง�นเพื่ื�อสิิ�งแว้ดล้อมีและสิังคำมีอย่�งยั�งยืน

ทั�งนี�	ผู้้ล้งทน้สิ�มี�ริถืติดต�มีข้้อม้ีลโดยละเอยีดได้จำ�กำริ�ยง�นกำ�ริพัื่ฒน�อย่�งยั�งยืน	ปี	2564	ข้องบริิษัทัฯ	ในบทเคำ�ริพื่และ
ปฏิบิัตติ�มีหลกัำสิิทธิิมีนษ้ัยชีนสิ�กำล	บทกำ�ริจำัดกำ�ริหว่้งโซึ่่อ้ปท�นอย�่งริบัผู้ดิชีอบ	บทกำ�ริสิริ�้งคำ้ณคำ่�ท�งสิงัคำมีและกำ�ริสินบัสินน้
ในริะบบเศริษัฐกำิจำ	บทสินับสิน้นกำ�ริศ่กำษั�และกำ�ริเริียนริ้้ตลอดชีีว้ิต	
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4. การวิเคราะห์และคำาอธิบายข้องฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำาเนินงานและฐานะการเงิน
ภาพรวมการดำาเนินงานที�ผิ่านมา

เศริษัฐกำจิำไทยคำ�ดว่้�จำะอย่้ที�ริอ้ยละ	0.2	ในปี	2564	ดีข่้�นกำว่้�ปีกำอ่นหน�้	ถืง่แมีจ้ำะยงัคำงได้รัิบผู้ลกำริะทบจำ�กำกำ�ริแพื่ริร่ิะบ�ด
ข้อง	 COVID-19	 แต่ในชี่ว้งไตริมี�สิสิ้ดท้�ยข้องปี	 เศริษัฐกำิจำไทยเริิ�มีกำลับมี�ฟื้้นตัว้	 โดยกำ�ริบริิโภคำภ�คำเอกำชีนเริิ�มีปริับตัว้เพื่ิ�มีข้่�น
ต�มีกำ�ริผู้่อนคำล�ยมี�ตริกำ�ริคำว้บคำ้มีกำ�ริริะบ�ด	ข้ณะที�กำ�ริสิ่งออกำสิินคำ้�เพื่ิ�มีข้่�นเชี่นกำันจำ�กำทั�งอ้ปสิงคำ์ในปริะเทศคำ้่คำ้�ที�ฟื้้นตัว้	และ
ปัญห�อป้ท�นหย้ดชีะงกัำ	(Supply	Disruption)	ที�ทยอยคำลี�คำล�ยลง	ซึ่่�งมีีส่ิว้นทำ�ให้กำ�ริผู้ลิตภ�คำอต้สิ�หกำริริมีปริบัดีข่้�นต�มีไปด้ว้ย	
ด้�นจำำ�นว้นนักำท่องเที�ยว้ต่�งชี�ติปริับเพื่ิ�มีข้่�นหลังมีีกำ�ริเปิดริับนักำท่องเที�ยว้จำ�กำต่�งปริะเทศ	สิ่ว้นเคำริื�องชีี�กำ�ริลงท้นภ�คำเอกำชีนนั�น
เพิื่�มีข่้�นต�มีภ�ว้ะอป้สิงคำแ์ละคำว้�มีเชืี�อมัี�นภ�คำธิร้ิกิำจำที�ฟ้ื้นตัว้	ข้ณะที�กำ�ริใชีจ้ำ�่ยภ�คำรัิฐข้ย�ยตัว้เมืี�อเทยีบกำบัริะยะเดียว้กำนัข้องปีกำอ่น	 
จำ�กำทั�งริ�ยจำ่�ยปริะจำำ�และริ�ยจ่ำ�ยลงท้นด้�นเสิถีืยริภ�พื่เศริษัฐกำิจำ	 สิำ�หรัิบอัตริ�เงินเฟ้อนั�นเพิื่�มีข่้�นต�มีริ�คำ�พื่ลังง�นและริ�คำ� 
อ�ห�ริสิดเป็นสิำ�คำัญ	ด�้นตล�ดแริงง�นปริับดขี้่�นต�มีกำิจำกำริริมีท�งเศริษัฐกำิจำ	แต่โดยริว้มียงัคำงเปริ�ะบ�ง	ทั�งนี�	คำ�ดว้�่ธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำ
ไทยในภ�พื่ริว้มีปี	2564	จำะหดตวั้ปริะมี�ณริอ้ยละ	6	ม้ีลคำ�่ริว้มีอย่้ที�ปริะมี�ณ	3.3	ล�้นล้�นบ�ท	ข้ณะที�ค้ำ�ปลกีำในร้ิปแบบอคีำอมีเมีริิซ์ึ่ 
คำ�ดว่้�จำะข้ย�ยตวั้ปริะมี�ณร้ิอยละ	37.5	โดยมีีสิดัส่ิว้นต่อค้ำ�ปลีกำภ�พื่ริว้มีที�ปริะมี�ณร้ิอยละ	6	(ศน้ย์วิ้จำยักำสิิกำริไทย	และย้โริมีอนิเตอร์ิ)

ในปี	 2564	 ฐ�นะกำ�ริเงินและผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นต�มีงบกำ�ริเงินริว้มีข้องบริิษััทฯ	 และบริิษััทย่อยมี�จำ�กำธิ้ริกิำจำหลักำ	 คืำอ	 
(1)	ธิ้ริกำิจำริ้�นคำ้�สิะดว้กำซึ่ื�อในปริะเทศไทย	(2)	ธิ้ริกำิจำคำ้�สิ่งคำ้�ปลีกำสิินคำ้�อ้ปโภคำบริิโภคำ	และ	(3)	ธิ้ริกำิจำอื�นๆ	เชี่น	ธิ้ริกำิจำผู้ลิตและ 
จำำ�หน�่ยอ�ห�ริสิำ�เริจ็ำร้ิป	ธิร้ิกิำจำตัว้แทนริบัชีำ�ริะคำ�่สิินคำ�้และบริิกำ�ริ	และธิร้ิกิำจำจำำ�หน�่ยและซ่ึ่อมีแซึ่มีอป้กำริณ์ค้ำ�ปลกีำ	โดยมีีริ�ยได้ริว้มี	 
เป็นจำำ�นว้น	587,597	ล้�นบ�ท	เพื่ิ�มีข้่�นริ้อยละ	7.5	และกำำ�ไริสิ้ทธิิ	12,985	ล้�นบ�ท	ลดลงริ้อยละ	19.4	จำ�กำปีที�ผู้่�นมี�	ต�มีลำ�ดับ	
โดยกำำ�ไริส้ิทธิิได้ริว้มีผู้ลกำริะทบจำ�กำริ�ยกำ�ริที�ไมี่ได้เกำิดข่้�นเป็นปริะจำำ�ซึ่่�งปริะกำอบด้ว้ย	 กำำ�ไริจำ�กำกำ�ริข้�ยเงินลงท้นในบริิษััทย่อย	
กำำ�ไริจำ�กำกำ�ริริว้มีธิ้ริกำิจำแบบข้ั�น	และหักำกำ�ริด้อยคำ่�ข้องสิินทริัพื่ย์ไมี่มีีตัว้ตนอื�นนอกำจำ�กำคำ่�นิยมี	

ด้�นกำ�ริเติบโตข้องเคำริือข้่�ยร้ิ�นสิ�ข้�	 7-Eleven	 บริิษััทฯ	 บริริล้แผู้นข้ย�ยสิ�ข้�ที�ตั�งเป้�กำ�ริเปิดสิ�ข้�ใหม่ีเพิื่�มีข่้�นปีละ
ปริะมี�ณ	700	สิ�ข้�	และม่้ีงเนน้กำ�ริส่ิงมีอบคำณ้ค่ำ�ให้ล้กำคำ�้ภ�ยใต้สิโลแกำน	“All	Convenience”	ผู้สิมีผู้สิ�นริะหว้�่งชีอ่งท�งออนไลน์
และออฟไลน์	 ในด้�นสิินค้ำ�ได้ให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับอ�ห�ริพื่ร้ิอมีท�นที�สิด	 สิะอ�ด	ปลอดภัย	 และกำ�ริพัื่ฒน�สิินค้ำ�ใหม่ีริ่ว้มีกำับคำ้่คำ้�	 
เพื่ื�อนำ�เสินอสิินคำ้�ใหมี่ที�หล�กำหล�ยและแตกำต่�ง	โดย	ณ	สิิ�นปี	2564	บริิษััทฯ	มีีริ้�น	7-Eleven	ทั�ว้ปริะเทศริว้มี	13,134	สิ�ข้�	 
เพื่ิ�มีข้่�น	702	สิ�ข้�จำ�กำปีกำ่อน
 
ภาพรวมผิลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ�นสุดวันที�	31	ธุันวาคม	2564
เปรียบเทียบกับผิลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ�นสุดวันที�	31	ธุันวาคม	2563
รายได�รวม

ในริอบปี	2564	ที�ผู้่�นมี�	บริิษััทฯ	มีีริ�ยได้ริว้มี	587,597	ล้�นบ�ท	เพื่ิ�มีข้่�นจำ�กำปี	2563	คำิดเป็นริ้อยละ	7.5	
ริ�ยได้จำ�กำกำ�ริข้�ยสิินค้ำ�และบริิกำ�ริ	–	มีีจำำ�นว้น	565,207	ล�้นบ�ท	เพิื่�มีข่้�นร้ิอยละ	7.5	จำ�กำปีกำอ่นหน้�	จำ�กำกำ�ริที�บริิษัทัฯ

ได้ปริบักำลย้ทธ์ิด้�นสิินคำ�้และบริิกำ�ริ	ริว้มีถืง่กำลย้ทธ์ิ	O2O	ข้องแต่ละหนว่้ยธิร้ิกิำจำ	เพืื่�อที�สิอดริบักำบัสิถื�นกำ�ริณ์	COVID-19	ที�เกำดิข่้�น	 
ริว้มีถื่งคำว้�มีได้เปริียบจำ�กำฐ�นริ�ยได้ที�ตำ��จำ�กำปีกำ่อนหน้�	 อย่�งไริกำ็ต�มี	 ริ�ยได้ริว้มีในปีนี�	 โดยเฉพื่�ะธิ้ริกำิจำริ้�นสิะดว้กำซึ่ื�อยังคำง 
ได้ริับผู้ลกำริะทบจำ�กำภ�ว้ะเศริษัฐกำิจำที�ชีะลอตัว้	 กำำ�ลังซึ่ื�อข้องผู้้้บริิโภคำที�ลดลงริว้มีถ่ืงพื่ฤติกำริริมีข้องผู้้้บริิโภคำที�ปริับเปลี�ยนไป 
ส่้ิวิ้ถืีชีีวิ้ตใหม่ี	 ในข้ณะที�มี�ตริกำ�ริกำ�ริคำว้บคำ้มีกำ�ริแพื่ร่ิริะบ�ดข้อง	 COVID-19	 ตั�งแต่ชี่ว้งต้นปีจำนถื่งต้นไตริมี�สิ	 4	 ข้องปี	 2021 
สิ่งผู้ลกำริะทบต่อจำำ�นว้นล้กำคำ้�ที�เข้้�มี�ใชี้บริิกำ�ริและจำำ�นว้นชัี�ว้โมีงในกำ�ริเปิดให้บริิกำ�ริ	 อย่�งไริกำ็ต�มี	 ธิ้ริกำิจำคำ้�ส่ิงคำ้�ปลีกำสิินคำ้� 
อ้ปโภคำบริิโภคำ	โดยเฉพื่�ะธิ้ริกำิจำแมี็คำโคำริ	ยังสิ�มี�ริถืริักำษั�อัตริ�กำ�ริเติบโตข้องริ�ยได้จำ�กำกำ�ริข้�ยและบริิกำ�ริไว้้ได้

อื�นๆ	–	ปริะกำอบด้ว้ย	ดอกำเบี�ยริับ	เงินปันผู้ลริับ	กำำ�ไริจำ�กำอัตริ�แลกำเปลี�ยนสิ้ทธิิ	กำำ�ไริจำ�กำกำ�ริข้�ยเงินลงท้นในบริิษััทย่อย	 
และริ�ยได้อื�น	ริว้มี	22,390	ล้�นบ�ท	เพิื่�มีข่้�นริอ้ยละ	8.1	โดยมีีสิ�เหต้หลกัำจำ�กำกำำ�ไริจำ�กำอัตริ�แลกำเปลี�ยนส้ิทธิ	ิเพิื่�มีข่้�น	181	ล้�นบ�ท 
จำ�กำปีกำ่อน	 อันเกำิดจำ�กำผู้ลต่�งข้องอัตริ�แลกำเปลี�ยนส้ิทธิิ	 ณ	 วั้นที�	 31	 ธัินว้�คำมี	 2564	 ข้องสิินทรัิพื่ย์และหนี�สิินที�เป็นสิกำ้ลเงิน 
ต่�งปริะเทศ	และริ�ยกำ�ริพื่ิเศษักำำ�ไริจำ�กำกำ�ริข้�ยเงินลงท้นในบริิษััทย่อย	โดยหลักำคำือบริิษััท	ออลล์	น�ว้	แมีนเนจำเมี้นท์	จำำ�กำัด	
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ริ�ยได้ริว้มีกำ่อนหักำริ�ยกำ�ริริะหว้่�งกำัน*	แบ่งสิัดสิ่ว้นต�มี	3	ธิ้ริกำิจำหลักำ	มีีดังนี�	(กำล้่มี	1)	ริ�ยได้จำ�กำธิ้ริกำิจำริ้�นสิะดว้กำซึ่ื�อ
มีีสิัดสิ่ว้นริ้อยละ	50	(กำล้่มี	2)	ริ�ยได้จำ�กำธิ้ริกำิจำคำ้�สิ่งคำ้�ปลีกำสิินคำ้�อ้ปโภคำบริิโภคำ	ริ้อยละ	42	และ	(กำล้่มี	3)	ริ�ยได้จำ�กำธิ้ริกำิจำอื�นๆ	
ในปริะเทศไทยมีีสิัดสิ่ว้นริ้อยละ	8	โดยสิัดสิ่ว้นริ�ยได้ข้อง	(กำล้่มี	2)	เพื่ิ�มีสิ้งข้่�นจำ�กำปีกำ่อนอย่�งมีีนัยสิำ�คำัญ	เนื�องจำ�กำกำ�ริริว้มีธิ้ริกำิจำ
ข้องแมี็คำโคำริและโลตัสิสิ์	ตั�งแต่ว้ันที�	25	ต้ล�คำมี	2564	

*ริ�ยได้ริว้มีกำ่อนหักำริ�ยกำ�ริริะหว้่�งกำัน	ไมี่ริว้มีกำำ�ไริจำ�กำกำ�ริข้�ยเงินลงท้นในบริิษััทย่อย	และกำำ�ไริจำ�กำกำ�ริริว้มีธิ้ริกำิจำแบบข้ั�น

กำาไรขั�นต่�น
ในปี	 2564	 บริิษััทฯ	 มีีกำำ�ไริขั้�นต้นจำ�กำกำ�ริข้�ยและบริิกำ�ริเท่�กัำบ	 120,369	 ล้�นบ�ท	 เพิื่�มีข่้�นริ้อยละ	 4.7	 จำ�กำปีกำ่อน	 

สิ�เหต้หลักำจำ�กำกำ�ริเพิื่�มีข่้�นต�มีริ�ยได้จำ�กำกำ�ริข้�ยสิินคำ้�ข้องธิ้ริกิำจำแม็ีคำโคำริที�ปรัิบเพิื่�มีข่้�นจำ�กำปีก่ำอน	 ริว้มีถื่งกำำ�ไริขั้�นต้นจำ�กำธิ้ริกิำจำ
โลตัสิสิ์ภ�ยหลังกำ�ริริว้มีธิ้ริกำิจำ	อย่�งไริกำ็ต�มี	เมีื�อสิัดสิ่ว้นข้องกำำ�ไริข้ั�นต้นเพื่ิ�มีข้่�น	ในกำล้่มีธิ้ริกำิจำที�มีีอัตริ�กำำ�ไริข้ั�นต้นตำ��	จำ่งสิ่งผู้ลให้
อัตริ�กำำ�ไริข้ั�นต้นในงบกำ�ริเงินริว้มีข้องบริิษััทฯ	ลดลงเป็นริ้อยละ	21.3	จำ�กำริ้อยละ	21.9	ในปี	2563	

ต่�นทุนในการจำัดจำำาหน่าย	ค่าใช�จำ่ายในการบริหาร	และค่าใช�จำ่ายอ่�น
ในปี	 2564	 บริิษััทฯ	 มีีต้นท้นในกำ�ริจัำดจำำ�หน่�ย	 ค่ำ�ใช้ีจำ่�ยในกำ�ริบริิห�ริ	 และค่ำ�ใช้ีจำ่�ยอื�นเท่�กำับ	 124,026	 ล้�นบ�ท	 

เพิื่�มีข่้�นริอ้ยละ	15.0	จำ�กำปีกำอ่น	ซึ่่�งมีีสิ�เหต้หลกัำมี�จำ�กำกำ�ริบนัทก่ำท�งบญัชีีในเรืิ�องกำ�ริดอ้ยคำ�่ข้องสิินทริพัื่ย์ไมีมี่ีตวั้ตนอื�นนอกำจำ�กำ
คำ่�คำว้�มีนิยมี	ปริะเภททริัพื่ย์สิินท�งปัญญ�	จำำ�นว้น	7,159	ล้�นบ�ท	ในข้ณะที�ต้นท้นในกำ�ริจำัดจำำ�หน่�ย	คำ่�ใชี้จำ่�ยในกำ�ริบริิห�ริ	
ยังสิ�มี�ริถืคำว้บคำ้มีให้เหมี�ะสิมีกัำบสิถื�นกำ�ริณ์ที�เกำิดข้่�นได้เป็นอย่�งดีบริิษััทฯ	 มีีริ�ยละเอียดต้นท้นในกำ�ริจัำดจำำ�หน่�ย	 ค่ำ�ใช้ีจำ่�ย
ในกำ�ริบริิห�ริ	ดังนี�

ตน้ทน้ในกำ�ริจัำดจำำ�หน�่ย	-	มีีจำำ�นว้น	97,680	ล้�นบ�ท	เพิื่�มีข่้�นริอ้ยละ	6.7	จำ�กำปีก่ำอน	สิ�เหต้หลกัำมี�จำ�กำกำ�ริริว้มีธิร้ิกิำจำข้อง
บริิษัทัยอ่ย	ซึ่่�งคำ�่ใช้ีจำ�่ยหลักำปริะกำอบดว้้ย	เงินเดือนและสิว้สัิดกิำ�ริ	คำ�่ใช้ีจำ�่ยส่ิงเสิริิมีกำ�ริข้�ย	ค่ำ�บริิห�ริร้ิ�นสิ�ข้�	ค่ำ�สิ�ธิ�ริณ้ปโภคำ
และคำ่�เสืิ�อมีอื�นๆ	 อย่�งไริกำ็ต�มี	 ในสิ่ว้นข้องธิ้ริกำิจำริ้�นสิะดว้กำซึ่ื�อและธิ้ริกำิจำแมี็คำโคำรินั�นมีีต้นท้นในกำ�ริจำัดจำำ�หน่�ยใกำล้เคำียงกำับ 
ปีก่ำอน	เนื�องจำ�กำยังคำงคำว้บคำม้ีกำ�ริใชีจ้ำ�่ยอย่�งริดัก้ำมี	และลดคำ�่ใช้ีจำ�่ยที�ไม่ีจำำ�เป็นอย่�งตอ่เนื�อง	ร่ิว้มีกัำบคำว้�มีม่้ีงมัี�นในกำ�ริข้ย�ยสิ�ข้� 
ไปยังพื่ื�นที�ศักำยภ�พื่เพื่ื�อให้บริริล้เป้�หมี�ยริะยะย�ว้	

คำ่�ใชี้จำ่�ยในกำ�ริบริิห�ริ	–	มีีจำำ�นว้น	19,186	ล้�นบ�ท	เพื่ิ�มีข้่�นริ้อยละ	12.8	จำ�กำปีกำ่อน	นอกำเหนือจำ�กำกำ�ริริว้มีธิ้ริกำิจำข้อง
บริิษััทย่อย	ซึ่่�งปริะกำอบด้ว้ย	เงินเดือนและคำ่�สิว้ัสิดิกำ�ริ	คำ่�ใชี้จำ่�ยในกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริ	และคำ่�ธิริริมีเนียมีต่�งๆ	แล้ว้	ในสิ่ว้นข้อง 
บริิษััทฯ	ปริะเภทข้องคำ่�ใชี้จำ่�ยที�ปริับตัว้เพื่ิ�มีข้่�นหลักำๆ	คำือ	คำ่�ใชี้จำ่�ยในเริื�องข้องพื่นักำง�น	เนื�องจำ�กำบริิษััทฯ	มีีนโยบ�ยในกำ�ริริักำษั�
คำว้�มีปลอดภัยข้องพื่นักำง�นในช่ีว้งกำ�ริแพื่ร่ิริะบ�ดข้อง	COVID-19	ซึ่่�งริว้มีถืง่พื่นักำง�นหน้�ร้ิ�นและพื่นักำง�นในศน้ย์กำริะจำ�ยสิินค้ำ�	
ริว้มีทั�งคำ�่ใช้ีจำ�่ยในกำ�ริรัิกำษั�หรืิอทำ�คำว้�มีสิะอ�ดร้ิ�นสิ�ข้�และศน้ย์กำริะจำ�ยสิินค้ำ�เพืื่�อคำว้�มีปลอดภยัส้ิงส้ิดข้องพื่นักำง�นและล้กำคำ�้	

กำาไรก่อนค่าใช�จำ่ายภาษัีเงินได�และกำาไรสุทธุิ
ในปี	2564	บริิษััทฯ	มีีกำำ�ไริกำ่อนคำ่�ใชี้จำ่�ยภ�ษัีเงินได้จำำ�นว้น	12,577	ล้�นบ�ท	ลดลงริ้อยละ	34.7	จำ�กำปีกำ่อน	และมีีกำำ�ไริ

สิ้ทธิิเท่�กำับ	12,985	ล้�นบ�ท	ลดลงริ้อยละ	19.4	จำ�กำปีกำ่อน	เนื�องจำ�กำกำ�ริดำ�เนินง�นโดยริว้มียังคำงได้ริับผู้ลกำริะทบอย่�งต่อเนื�อง 
จำ�กำปัจำจัำยท�งเศริษัฐกำิจำและกำ�ริบันท่กำส่ิว้นแบ่งข้�ดท้นข้องบริิษััทร่ิว้มีต�มีวิ้ธิีสิ่ว้นได้เสิียจำำ�นว้น	 226	 ล้�นบ�ท	 (กำ่อนกำ�ริริว้มี
ธิ้ริกิำจำโดยกำ�ริรัิบโอนกำิจำกำ�ริทั�งหมีด)	 ริว้มีถื่งกำ�ริมีีต้นท้นท�งกำ�ริเงินที�เพิื่�มีข่้�นอันเนื�องมี�จำ�กำกำ�ริเข้้�ซึ่ื�อธิ้ริกิำจำโลตัสิส์ิตั�งแต่ 
ปล�ยปี	2563	ทั�งนี�	ในชีว่้งกำล�งปี	บริิษัทัฯ	ไดอ้อกำห้น้ก้้ำสิก้ำลบ�ทและอตัริ�ดอกำเบี�ยคำงที�เพืื่�อจำ�่ยชีำ�ริะคำนืเงนิก้้ำยืมีจำ�กำสิถื�บนักำ�ริเงนิ 
กำ่อนคำริบกำำ�หนดเพืื่�อลดคำว้�มีเสีิ�ยงจำ�กำคำว้�มีผัู้นผู้ว้นข้องอัตริ�แลกำเปลี�ยนและอัตริ�ดอกำเบี�ย	 และลดภ�ริะดอกำเบี�ยจำ่�ยบ�งสิ่ว้น	
สิำ�หริับกำำ�ไริต่อห้้นต�มีงบกำ�ริเงินริว้มีในปี	2564	มีีจำำ�นว้นเท่�กำับ	1.33	บ�ท	

อน่�ง	กำล่้มีธิร้ิกิำจำคำ�้ปลกีำและให้เชี�่พืื่�นที�ศน้ย์กำ�ริค้ำ�	หริอืในน�มีบริิษัทั	ซีึ่.พื่.ี	ริเีทล	โฮลดิ�ง	จำำ�กำดั	(โลตสัิส์ิ)	บริิษัทัฯ	ไดท้ำ�กำ�ริ
เข้้�ซึ่ื�อกำิจำกำ�ริมี�เมีื�อสิิ�นปี	2563	โดยบริิษััทฯ	เข้้�ถืือห้้นในสิัดสิ่ว้นริ้อยละ	40	สิ่งผู้ลให้โลตัสิสิ์มีีสิถื�นะเป็นบริิษััทริ่ว้มีข้องบริิษััทฯ	
อย่�งไริกำ็ต�มีในปี	2564	บริิษััทฯ	ได้มีีกำ�ริปริับโคำริงสิริ้�งภ�ยใน	โดยในเดือนต้ล�คำมี	2564	ผู้้้ถืือห้้นข้องบริิษััทฯ	อน้มีัติให้บริิษััท	
สิย�มีแมีค็ำโคำริ	จำำ�กำดั	มีห�ชีน	(แม็ีคำโคำริ)	ซึ่่�งเป็นบริิษัทัย่อยท�งตริงข้องบริิษัทัฯ	รัิบโอนกำจิำกำ�ริทั�งหมีดข้องโลตสัิส์ิ	ภ�ยหลงัจำ�กำกำ�ริ
ริบัโอนกำจิำกำ�ริทั�งหมีดเสิร็ิจำสิิ�น	ส่ิงผู้ลให้โลตสัิส์ิมีีสิถื�นะเป็นบริิษัทัย่อยท�งตริงข้องแม็ีคำโคำริ	และเป็นบริิษัทัย่อยท�งออ้มีข้องบริิษัทัฯ
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หลังจำ�กำนั�นในเดือนธิันว้�คำมี	2564	แมี็คำโคำริได้ทำ�กำ�ริออกำห้น้เพื่ิ�มีท้นเพื่ื�อข้�ยใหแ้กำ่ปริะชี�ชีนทั�ว้ไป	ซึ่่�งบริิษััทฯ	ได้นำ�ห้้น 
ข้องแมี็คำโคำริที�ถืืออย่้เข้้�ริ่ว้มีข้�ยในคำรัิ�งนี�ด้ว้ย	 หลังจำ�กำกำ�ริข้�ยเสิร็ิจำสิิ�นสิ่งผู้ลให้บริิษััทฯ	 ถืือห้้นแมี็คำโคำริในสัิดสิ่ว้นที�ลดลง	 
เหลือริ้อยละ	59.92	ซึ่่�งสิ่งผู้ลต่อกำ�ริเพื่ิ�มีข้่�นข้องสิ่ว้นได้เสิียที�ไมี่มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มี

กำำ�ไริก่ำอนต้นทน้ท�งกำ�ริเงนิและค่ำ�ใช้ีจำ�่ยภ�ษัเีงนิได้	(กำอ่นหักำริ�ยกำ�ริริะหว้�่งกำนั)*	แบง่สัิดส่ิว้นต�มี	3	ธิร้ิกิำจำหลกัำ	ไดด้งันี�	 
(กำล้่มี	1)	กำำ�ไริจำ�กำธิ้ริกำิจำริ้�นสิะดว้กำซึ่ื�อมีีสิัดสิ่ว้นริ้อยละ	55	(กำล้่มี	2)	กำำ�ไริจำ�กำธิ้ริกำิจำคำ้�สิ่งคำ้�ปลีกำสิินคำ้�อ้ปโภคำบริิโภคำ	มีีสิัดสิ่ว้น
ริ้อยละ	33	และ	(กำล้่มี	3)	กำำ�ไริจำ�กำธิ้ริกำิจำอื�นๆ	มีีสิัดสิ่ว้นริ้อยละ	12	ทั�งนี�	สิัดสิ่ว้นกำำ�ไริข้อง	(กำล้่มี	2)	เพื่ิ�มีสิ้งข้่�นจำ�กำปีกำ่อน	สิ�เหต้
หลักำจำ�กำกำ�ริเติบโตข้องกำำ�ไริในธิ้ริกำิจำแมี็คำโคำริ	และกำ�ริริว้มีธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทย่อยเข้้�มี�ในปีนี�	

*กำำ�ไริกำ่อนต้นท้นท�งกำ�ริเงินและคำ่�ใชี้จำ่�ยภ�ษัีเงินได้	(กำ่อนหักำริ�ยกำ�ริริะหว้่�งกำัน)	ไมี่ริว้มีกำำ�ไริจำ�กำกำ�ริข้�ยเงินลงท้นในบริิษััทย่อย	และกำำ�ไริจำ�กำกำ�ริ

ริว้มีธิ้ริกำิจำแบบข้ั�น	

ผิลการดำาเนินงานจำำาแนกต่ามกลุ่มธุุรกิจำ
กลุ่มธุุรกิจำร�านสะดวกซี่�อ

บริิษััทฯ	มี้่งเน้นกำ�ริสิริ้�งเคำริือข้่�ยริ้�นสิ�ข้�ในทำ�เลที�ดี	เพื่ื�ออำ�นว้ยคำว้�มีสิะดว้กำและเข้้�ถื่งคำว้�มีต้องกำ�ริข้องล้กำคำ้�ในท้กำ
ชี้มีชีน	ทั�งในเข้ตกำริ้งเทพื่ฯ	ปริิมีณฑ์ล	และต่�งจำังหว้ัด	ในริ้ปแบบข้องริ้�นบริิษััทฯ	ริ้�น	Store	Business	Partner	(SBP)	และริ้�นคำ้� 
ที�ได้ริับสิิทธิิชี่ว้งอ�ณ�เข้ต	ริว้มีถื่งกำ�ริพื่ัฒน�ริ้�นในสิถื�นีบริิกำ�รินำ��มีันและริ้�นที�ตั�งเป็นเอกำเทศ	(Standalone)	 โดยตั�งเป้�หมี�ย 
ที�จำะข้ย�ยสิ�ข้�จำำ�นว้น	700	สิ�ข้�ต่อปี	โดยในริะหว่้�งปี	2564	ธิร้ิกิำจำร้ิ�นค้ำ�สิะดว้กำซึ่ื�อได้มีีกำ�ริข้ย�ยสิ�ข้�	7-Eleven	ทั�งร้ิ�นบริิษัทัฯ	
ริ้�น	SBP	และริ้�นคำ้�ที�ได้ริับสิิทธิิชี่ว้งอ�ณ�เข้ต	ริว้มีทั�งสิิ�น	702	สิ�ข้�	ต�มีเป้�หมี�ย	ดังนั�น	ณ	สิิ�นปี	2564	บริิษััทฯ	มีีจำำ�นว้นริ้�น
สิ�ข้�ทั�ว้ปริะเทศริว้มีทั�งสิิ�น	13,134	สิ�ข้�	แบ่งเป็นริ้�นบริิษััทฯ	6,280	สิ�ข้�	(คำิดเป็นริ้อยละ	48)	เพื่ิ�มีข้่�น	595	สิ�ข้�	ริ้�น	SBP	 
6,020	สิ�ข้�	(คำิดเป็นริ้อยละ	46)	เพื่ิ�มีข้่�น	101	สิ�ข้�	และริ้�นคำ้�ที�ได้ริับสิิทธิิชี่ว้งอ�ณ�เข้ต	834	สิ�ข้�	(คำิดเป็นริ้อยละ	6)	เพื่ิ�มีข้่�น	 
6	สิ�ข้�

ในด้�นข้องผู้ลิตภัณฑ์์และกำ�ริบริิกำ�ริ	บริิษัทัฯ	ยังคำงม่้ีงพื่ฒัน�ไปส่้ิกำ�ริเป็นร้ิ�นอิ�มีสิะดว้กำเต็มีร้ิปแบบ	บริิษัทัฯ	มีีกำ�ริพัื่ฒน� 
สิินคำ�้กำล่้มีอ�ห�ริและเคำรืิ�องดื�มี	และเพิื่�มีเมีน้สิินคำ�้ใหมีอ่ย่�งต่อเนื�อง	ซึ่่�งไดรั้ิบคำว้�มีนิยมีเป็นอย่�งดีจำ�กำล้กำค้ำ�ที�ต้องกำ�ริคำว้�มีสิะดว้กำ	
ริว้ดเริว็้	และคำ้ม้ีค่ำ�	ในกำ�ริดำ�เนนิชีีว้ติปริะจำำ�ว้นั	ซึ่่�งในปี	2564	สัิดสิว่้นข้องริ�ยได้จำ�กำกำ�ริข้�ย	ร้ิอยละ	73.7	มี�จำ�กำสิินคำ�้กำล่้มีอ�ห�ริ 
และเคำรืิ�องดื�มี	 และร้ิอยละ	 26.3	 มี�จำ�กำสิินคำ้�อ้ปโภคำไมี่ริว้มีบัตริโทริศัพื่ท์	 ซึ่่�งสัิดส่ิว้นริ�ยได้ในกำล่้มีสิินค้ำ�อ�ห�ริและเคำรืิ�องดื�มี 
ปริบัตวั้เพิื่�มีข่้�นจำ�กำปีก่ำอนจำ�กำพื่ฤติกำริริมีที�เปลี�ยนแปลงไปข้องผู้้้บริิโภคำ	ริว้มีทั�งมีีกำ�ริออกำสิินคำ�้ใหมีค่ำว้บคำ้กั่ำบโปริโมีชัี�นข้องกำล่้มีอ�ห�ริ 
และเคำริื�องดื�มี	ซึ่่�งสิ�มี�ริถืด่งด้ดล้กำคำ้�ได้เพื่ิ�มีข้่�น

ในปี	 2564	 ธิ้ริกำิจำริ้�นสิะดว้กำซึ่ื�อมีีริ�ยได้จำ�กำกำ�ริข้�ยสิินคำ้�และกำ�ริให้บริิกำ�ริริว้มี	290,228	 ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�กำปีกำ่อน	
10,477	ล้�นบ�ท	หริือคำิดเป็นริ้อยละ	3.5	 ในข้ณะที�ยอดข้�ยเฉลี�ยข้องริ้�นเดิมีในปี	2564	ลดลงจำ�กำปีกำ่อน	ในอัตริ�ริ้อยละ	6.7	 
โดยมีียอดข้�ยเฉลี�ยตอ่ริ�้นต่อว้นัเท�่กำบั	65,928	บ�ท	มีียอดซึ่ื�อตอ่บลิโดยปริะมี�ณ	82	บ�ท	ในข้ณะที�จำำ�นว้นล้กำค้ำ�ต่อสิ�ข้�ต่อว้นั 
เฉลี�ย	805	คำน	อย่�งไริกำ็ต�มีด้ว้ยสิถื�นกำ�ริณ์กำ�ริแพื่ริ่ริะบ�ด	COVID-19	ที�ยังคำงสิ่งผู้ลกำริะทบต่อพื่ฤติกำริริมีผู้้้บริิโภคำ	ธิ้ริกำิจำริ้�น
สิะดว้กำซึ่ื�อจำ่งได้ปรัิบแผู้นกำลย้ทธิ์เพืื่�อให้สิอดริับกัำบสิถื�นกำ�ริณ์ที�เปลี�ยนไป	 โดยคำำ�น่งถื่งกำ�ริรัิกำษั�ฐ�นล้กำคำ้�เดิมี	 และข้ย�ยฐ�น 
ล้กำคำ�้ไปยงักำล่้มีใหมี่ๆ 	โดยนำ�เสินอสิินคำ�้ใหมี่ๆ 	พื่ริอ้มีกำบัโปริโมีชัี�นเพืื่�อด่งด้ดล้กำคำ�้	และเพิื่�มีร้ิปแบบข้องชีอ่งท�งกำ�ริเข้้�ถืง่สิินคำ�้และ
บริิกำ�ริด้ว้ยคำว้�มีสิะดว้กำ	ในกำ�ริซึ่ื�อผู้�่นทั�งร้ิปแบบริ�้นสิ�ข้�	ต้้จำำ�หน่�ยสิินค้ำ�อตัโนมัีต	ิ(Vending	Machine)	ริว้มีไปถ่ืงแพื่ลตฟอร์ิมี
บนชี่องท�งออนไลน์	 ได้แกำ่	 7	 Delivery	 ที�เป็นกำ�ริให้บริิกำ�ริสัิ�งและส่ิงสิินคำ้�ต�มีคำว้�มีต้องกำ�ริ	 (On-demand	 Delivery)	 และ	 
ALL	Online	ห้�งใกำล้บ้�น	ริว้มีถื่งเว้็บไซึ่ต์	ShopAt24	ที�เพื่ิ�มีท�งเลือกำให้บริิกำ�ริสิั�งและสิ่งสิินคำ้�ถื่งปล�ยท�งต�มีที�ล้กำคำ้�เลือกำหริือ
ริับสิินคำ้�ที�ริ้�นสิ�ข้�	ซึ่่�งกำลย้ทธิ์ดังกำล่�ว้ได้ริับกำ�ริตอบริับในริะดับดีจำ�กำล้กำคำ้�เดิมีและล้กำคำ้�ใหมี่

ธิ้ริกำิจำริ้�นสิะดว้กำซึ่ื�อมีีกำำ�ไริข้ั�นต้นจำำ�นว้น	79,450	ล้�นบ�ท	ลดลงจำ�กำปีกำ่อน	4,274	ล้�นบ�ท	หริือคำิดเป็นริ้อยละ	5.1	 
โดยมีีสิัดสิ่ว้นกำำ�ไริขั้�นต้นในปี	 2564	 เท่�กัำบร้ิอยละ	 27.4	 ลดลงจำ�กำปี	 2563	ที�มีีสิัดสิ่ว้นริ้อยละ	 27.8	 โดยมีีสิ�เหต้หลักำมี�จำ�กำ
สิดัส่ิว้นข้องริ�ยไดจ้ำ�กำกำ�ริข้�ยสิินคำ�้ที�มีีอตัริ�กำำ�ไริขั้�นตน้ส้ิงลดลง	อกีำทั�งกำ�ริปริะหยัดตอ่ข้น�ดที�ศน้ย์กำริะจำ�ยสิินคำ�้ลดลงเนื�องจำ�กำ
กำ�ริข้�ยสิินคำ้�ลดลงจำ�กำสิถื�นกำ�ริณ์ที�เกำิดข้่�น	

ทั�งนี�	 ธิ้ริกิำจำร้ิ�นสิะดว้กำซึ่ื�อยังมีีริ�ยได้อื�นอีกำจำำ�นว้น	 20,806	 ล้�นบ�ท	 เพิื่�มีข่้�นเล็กำน้อยจำ�กำปีกำ่อน	 234	 ล้�นบ�ท	หริือ 
เพื่ิ�มีข้่�นริ้อยละ	1.1	โดยมีีสิ�เหต้หลักำจำ�กำริ�ยได้จำ�กำกำ�ริใชี้ปริะโยชีน์ในพื่ื�นที�ข้องสิ�ข้�	ต�มีจำำ�นว้นสิ�ข้�ที�เพื่ิ�มีข้่�น
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นอกำจำ�กำนี�	ธิร้ิกำจิำริ�้นสิะดว้กำซึ่ื�อมีีกำ�ริริบัริ้ก้ำำ�ไริจำ�กำกำ�ริข้�ยเงนิลงทน้ในบริิษัทัยอ่ย	จำำ�นว้น	1,711	ล�้นบ�ท	ซึ่่�งปริะกำอบดว้้ย 
กำำ�ไริจำ�กำกำ�ริข้�ยห้้นในบริิษััท	 ออลล์	 น�ว้	 แมีนเนจำเมี้นท์	 จำำ�กัำด	 และกำำ�ไริจำ�กำกำ�ริริ่ว้มีข้�ยห้้นข้องแมี็คำโคำริที�บริิษััทฯ	 ถืืออย่้ 
ในชี่ว้งสิิ�นปี	2564	ที�ผู้่�นมี�

ในสิว่้นข้องต้นทน้ในกำ�ริจำดัจำำ�หน�่ยและคำ�่ใชีจ้ำ�่ยในกำ�ริบริิห�ริมีีจำำ�นว้น	90,436	ล้�นบ�ท	เพิื่�มีข่้�นจำ�กำปีก่ำอน	1,302	ล้�นบ�ท	 
หรืิอริ้อยละ	 1.5	 อย่�งไริกำ็ต�มี	 บริิษััทฯ	 ยังคำงพื่ย�ย�มีคำว้บคำ้มีค่ำ�ใช้ีจำ่�ยอย่�งรัิดกำ้มีและให้มีีปริะสิิทธิิภ�พื่ส้ิงส้ิด	 ถื่งแมี้ว้่�ในปีนี�	
บริิษัทัฯ	ยังคำงข้ย�ยสิ�ข้�ร้ิ�น	7-Eleven	ถืง่	702	สิ�ข้�	และมีีกำ�ริเพิื่�มีช่ีองท�งกำ�ริเข้้�ถืง่สิินคำ�้และบริิกำ�ริสิำ�หริบัล้กำคำ�้	แตเ่นื�องดว้้ย 
สิถื�นกำ�ริณ์กำ�ริแพื่ริ่ริะบ�ดยังคำงมีีอย้่ในปี	2564	จำ่งสิ่งผู้ลให้บริิษััทฯ	มีีคำ่�ใชี้จำ่�ยในเริื�องข้องกำ�ริด้แลคำว้�มีปลอดภัยข้องพื่นักำง�น
ในท้กำภ�คำสิ่ว้นเพื่ิ�มีข้่�นต�มีที�ได้กำล่�ว้ไปข้้�งต้น	

ด้ว้ยเหต้ดังกำล่�ว้	กำล้่มีธิ้ริกำิจำริ้�นสิะดว้กำซึ่ื�อมีีกำำ�ไริจำ�กำกำ�ริดำ�เนินง�นเท่�กำับ	19,221	ล้�นบ�ท	ลดลงริ้อยละ	14.2	จำ�กำ 
ปีกำ่อน	และมีีกำำ�ไริสิ้ทธิิเท่�กำับ	9,032	ล้�นบ�ท	ลดลงริ้อยละ	36.8	จำ�กำปีกำ่อน	

กลุ่มธุุรกิจำอ่�น
กำล่้มีธิ้ริกิำจำอื�นปริะกำอบด้ว้ยธิ้ริกิำจำตัว้แทนรัิบชีำ�ริะค่ำ�สิินค้ำ�และบริิกำ�ริ	 ริว้มีถ่ืงตัว้แทนรัิบฝ้�กำและถือนเงินแทนธิน�คำ�ริ	

ธิ้ริกำิจำผู้ลิตและจำำ�หน่�ยอ�ห�ริสิำ�เริ็จำริ้ป	ธิ้ริกำิจำจำำ�หน่�ยและบริิกำ�ริอ้ปกำริณ์คำ้�ปลีกำ	และธิ้ริกำิจำอื�นๆ	ซึ่่�งสิ่ว้นใหญ่ให้บริิกำ�ริสินับสิน้น
ริ้�น	7-Eleven	เป็นหลักำ	โดยบริิษััทฯ	ไมี่หย้ดนิ�งที�จำะคำิดคำ้นนว้ัตกำริริมีใหมี่ๆ	ให้สิอดคำล้องกำับคำว้�มีต้องกำ�ริข้องผู้้้บริิโภคำมี�กำยิ�งข้่�น	
ทั�งในด้�นข้องสิินคำ้�และบริิกำ�ริที�นำ�เสินอให้กำับล้กำคำ้�ภ�ยในริ้�น	 7-Eleven	 ริว้มีถื่งกำ�ริพัื่ฒน�ช่ีองท�งและร้ิปแบบกำ�ริจำำ�หน่�ย 
สิินคำ้�ใหมี่ๆ	อ�ทิ	อีคำอมีเมีิริ์ซึ่	ซึ่่�งชี่ว้ยให้ล้กำคำ้�มีีคำว้�มีสิะดว้กำสิบ�ยมี�กำข้่�น	และสิริ้�งกำ�ริเติบโตข้องริ�ยได้ในอน�คำต	

ในปี	 2564	 กำล่้มีธิ้ริกิำจำอื�นมีีกำำ�ไริก่ำอนคำ่�ใชี้จำ่�ยภ�ษัีเงินได้ก่ำอนหักำริ�ยกำ�ริริะหว้่�งกำันเท่�กัำบ	 3,355	 ล้�นบ�ท	 ลดลง 
ริ้อยละ	26.2	จำ�กำปีกำ่อน	สิ�เหต้หลักำจำ�กำกำ�ริปริะหยัดจำ�กำข้น�ดลดลงและคำ่�ใชี้จำ่�ยสิ่ว้นเพื่ิ�มีจำ�กำกำ�ริริักำษั�คำว้�มีต่อเนื�องข้องธิ้ริกำิจำ 
จำ�กำสิถื�นกำ�ริณ์ที�เกำดิข่้�น	ปริะกำอบกำบักำ�ริเพิื่�มีข่้�นข้องต้นทน้ในกำ�ริจำดัจำำ�หน่�ยและค่ำ�ใช้ีจ่ำ�ยในกำ�ริบริิห�ริ	เนื�องจำ�กำค่ำ�ใช้ีจ่ำ�ยเพืื่�อรัิกำษั� 
คำว้�มีปลอดภัยข้องพื่นักำง�นในสิถื�นกำ�ริณ์กำ�ริแพื่ริ่ริะบ�ด	

กลุ่มธุุรกิจำค�าส่งค�าปลีกสินค�าอุปโภคบริโภค
ในปี	 2564	 กำล่้มีธิ้ริกิำจำคำ้�ส่ิงคำ้�ปลีกำสิินคำ้�อ้ปโภคำบริิโภคำ	 มีีกำำ�ไริก่ำอนคำ่�ใชี้จำ่�ยภ�ษัีเงินได้กำ่อนหักำริ�ยกำ�ริริะหว้่�งกำัน	 

เท�่กำบั	8,322	ล้�นบ�ท	เพิื่�มีข่้�นริอ้ยละ	3.4	จำ�กำปีกำอ่น	โดยมีีสิ�เหต้หลักำจำ�กำกำ�ริริว้มีธิร้ิกิำจำค้ำ�ปลกีำและใหเ้ช่ี�พืื่�นที�ศน้ย์กำ�ริคำ�้	เข้้�มี�
เป็นบริิษัทัยอ่ยท�งตริง	ปริะกำอบกำบัริ�ยได้จำ�กำกำ�ริข้�ยที�เพิื่�มีข่้�นและกำ�ริคำว้บคำม้ีค่ำ�ใช้ีจำ�่ยได้ดขี้องกำล่้มีธิร้ิกำจิำแมีค็ำโคำริ	(ทั�งนี�	นักำลงทน้
สิ�มี�ริถืศก่ำษั�ริ�ยละเอยีดเพิื่�มีเตมิีได้ที�กำ�ริวิ้เคำริ�ะห์และคำำ�อธิบิ�ยข้องฝ้�่ยจำดักำ�ริสิำ�หริบัผู้ลกำ�ริดำ�เนนิง�น	(MD&A)	ปริะจำำ�ปี	2564	 
ข้อง	บมีจำ.	สิย�มีแมี็คำโคำริ)

รายการที�ไม่ได�เกิดขึ�นประจำำาและรายได�อ่�น	
ในปี	 2564	 บริิษััทฯ	 มีีริ�ยกำ�ริที�ไม่ีได้เกำิดข่้�นปริะจำำ�ในงบกำ�ริเงินริว้มี	 ปริะกำอบด้ว้ยกำำ�ไริจำ�กำกำ�ริข้�ยเงินลงท้นใน 

บริิษัทัยอ่ย	กำำ�ไริจำ�กำกำ�ริริว้มีธิร้ิกิำจำแบบขั้�น	และผู้ลข้�ดทน้กำ�ริด้อยคำ�่ข้องสิินทริพัื่ย์ไม่ีมีีตวั้ตนอื�นนอกำจำ�กำคำ�่คำว้�มีนยิมี	ริว้มีจำำ�นว้น	
873	ล้�นบ�ท	และมีีริ�ยได้อื�นริว้มีทั�งสิิ�น	20,536	ล้�นบ�ท	เพิื่�มีข่้�น	213	ล้�นบ�ทจำ�กำปีกำอ่น	หริอืคำดิเป็นริอ้ยละ	1.0	ทั�งนี�	ริ�ยได้อื�น 
ในปี	2564	แบ่งเป็นริ�ยได้คำ่�สิ่งเสิริิมีกำ�ริข้�ย	12,267	ล้�นบ�ท	ลดลงริ้อยละ	3.2	และริ�ยได้คำ่�สิิทธิิและริ�ยได้อื�นที�เกำี�ยว้ข้้องจำ�กำ
กำ�ริให้สิิทธิิ	2,272	ล้�นบ�ท	ลดลงริ้อยละ	0.5	ในข้ณะที�ริ�ยได้อื�นๆ	อ�ทิ	ริ�ยได้คำ่�เชี่�และบริิกำ�ริในริ้�นสิะดว้กำซึ่ื�อและริ�ยได้อื�น
จำ�กำธิ้ริกำิจำคำ้�สิ่งคำ้�ปลีกำสิินคำ้�อ้ปโภคำบริิโภคำ	เป็นต้น	มีีจำำ�นว้น	5,997	ล้�นบ�ท	เพื่ิ�มีข้่�นริ้อยละ	11.8	จำ�กำปีกำ่อน

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษััทฯ	สำาหรับปีสิ�นสุดวันที�	31	ธุันวาคม	2564
สินทรัพย์รวม

ณ	ว้ันที�	 31	ธิันว้�คำมี	2564	บริิษััทฯ	และบริิษััทย่อยมีีสิินทริัพื่ย์ริว้มี	931,893	ล้�นบ�ท	 เพื่ิ�มีข้่�น	 408,538	ล้�นบ�ท	 
คำดิเป็นร้ิอยละ	78.1	จำ�กำชีว่้งเดยีว้กำนัข้องปีกำอ่น	โดยมีีสิ�เหต้หลักำจำ�กำกำ�ริริว้มีธิร้ิกิำจำข้องบริิษัทัยอ่ยดงักำล่�ว้มี�ข้้�งต้น	ซึ่่�งส่ิงผู้ลต่อ 
กำ�ริเพื่ิ�มีข้่�นข้องเงินสิดและริ�ยกำ�ริเทียบเท่�เงินสิด	สิินทริัพื่ย์ถื�ว้ริ	คำ่�คำว้�มีนิยมี	จำำ�นว้น	51,759	ล้�นบ�ท	136,512	ล้�นบ�ท	
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และ	 232,545	 ล้�นบ�ท	 ต�มีลำ�ดับ	 ในข้ณะที�มีีเงินลงท้นในบริิษััทร่ิว้มีลดลงจำ�กำกำ�ริปรัิบโคำริงสิริ้�ง	 จำำ�นว้น	 76,413	 ล้�นบ�ท	 
ทั�งนี�	สิินทริัพื่ย์ที�มีีกำ�ริเปลี�ยนแปลงอย่�งมีีนัยสิำ�คำัญ	ดังนี�	

เงินสิดและริ�ยกำ�ริเทียบเท่�เงินสิด	 จำำ�นว้น	 92,348	 ล้�นบ�ท	 คำิดเป็นริ้อยละ	 9.9	 ข้องสิินทรัิพื่ย์ริว้มี	 เพิื่�มีข่้�น	 
51,759	ล้�นบ�ท	หริือริ้อยละ	127.5	เชี่นเดียว้กำันกำับเงินลงท้นชีั�ว้คำริ�ว้	เพื่ิ�มีข้่�นเป็นจำำ�นว้น	4,786	ล้�นบ�ท	คำิดเป็นริ้อยละ	0.5	
ข้องสิินทริพัื่ยร์ิว้มี	หริอืเพิื่�มีข่้�น	4,749	ล�้นบ�ท	สิ�เหต้หลกัำมี�จำ�กำเงนิสิดรัิบจำ�กำกำ�ริออกำห้น้สิ�มัีญเพิื่�มีทน้ข้อง	บมีจำ.	สิย�มีแมีค็ำโคำริ	
ในชี่ว้งปล�ยเดือนธิันว้�คำมี	2564

ล้กำหนี�กำ�ริค้ำ�	 จำำ�นว้น	 3,341	 ล้�นบ�ท	 คิำดเป็นริ้อยละ	 0.4	 ข้องสิินทรัิพื่ย์ริว้มี	 เพิื่�มีข่้�น	 1,690	 ล้�นบ�ทจำ�กำปีก่ำอน	 
หริอืคำดิเป็นริอ้ยละ	102.4	ทั�งนี�	จำ�กำล้กำหนี�กำ�ริค้ำ�เกำดิจำ�กำกำล่้มีธิร้ิกิำจำค้ำ�ส่ิงค้ำ�ปลกีำสิินคำ�้อป้โภคำบริิโภคำเป็นสิว่้นใหญ	่ซึ่่�งมีีล้กำหนี�กำ�ริค้ำ� 
ที�มีีกำำ�หนดริะยะเว้ล�ชีำ�ริะหนี�มี�กำกำว้่�	3	เดือน	เพื่ิ�มีข้่�น	สิ่งผู้ลให้ริะยะเว้ล�เกำ็บหนี�เฉลี�ยเพื่ิ�มีข้่�นจำ�กำปีกำ่อนเป็น	1.59	ว้ัน	

ล้กำหนี�หมี้นเว้ียนอื�น	จำำ�นว้น	13,745	ล้�นบ�ท	คำิดเป็นริ้อยละ	1.5	ข้องสิินทริัพื่ย์ริว้มี	เพื่ิ�มีข้่�น	6,567	ล้�นบ�ทจำ�กำปีกำ่อน	
หริือริ้อยละ	91.5	 โดยเพื่ิ�มีข้่�นจำ�กำกำ�ริริว้มีธิ้ริกำิจำและกำ�ริคำ้�ปกำติต�มีริ�ยได้ที�เพื่ิ�มีข้่�น	ทั�งนี�	 ล้กำหนี�สิ่ว้นใหญ่เป็นคำ้่คำ้�ซึ่่�งเป็นริ�ยได ้
ค้ำ�งริบัจำ�กำริ�ยกำ�ริส่ิงเสิริิมีกำ�ริข้�ยร่ิว้มีกำนั	ริ�ยได้ค่ำ�สิิทธิหิริอืค่ำ�บริิกำ�ริ	ริว้มีถ่ืงค่ำ�ใช้ีจ่ำ�ยจ่ำ�ยล่ว้งหน้�	ซ่ึ่�งเพิื่�มีข่้�นหลกัำๆ	จำ�กำกิำจำกำ�ริอื�น

ทั�งนี�	เมีื�อพื่ิจำ�ริณ�คำ้ณภ�พื่ข้องล้กำหนี�	พื่บว้่�ริ้อยละ	98	ข้องล้กำหนี�กำ�ริคำ้�และล้กำหนี�หมี้นเว้ียนอื�นเป็นล้กำหนี�มีีริะยะเว้ล�
กำ�ริชีำ�ริะหนี�น้อยกำว้่�	3	เดือน	

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�และล้กำหนี�อื�นจำะแสิดงในงบกำ�ริเงินในริ�คำ�ต�มีใบแจำ้งหนี�ส้ิทธิิคำ่�เผืู้�อหนี�สิงสัิยจำะส้ิญ	 ซึ่่�งปริะเมีินโดยกำ�ริ
ว้ิเคำริ�ะห์ปริะวั้ติกำ�ริชีำ�ริะหนี�แต่ละริ�ย	 และกำ�ริคำ�ดกำ�ริณ์เกำี�ยว้กำับกำ�ริชีำ�ริะหนี�ในอน�คำตข้องล้กำค้ำ�	 ตลอดจำนกำ�ริปริะเมีินข้้อม้ีล
สิภ�ว้กำ�ริณ์เศริษัฐกำิจำในปัจำจำ้บันและข้้อมี้ลคำ�ดกำ�ริณ์สิภ�ว้กำ�ริณ์เศริษัฐกำิจำทั�ว้ไปในอน�คำต	ล้กำหนี�จำะถื้กำตัดจำำ�หน่�ยออกำจำ�กำบัญชีี
เมีื�อทริ�บว้่�เป็นหนี�สิ้ญแล้ว้

สิินคำ้�คำงเหลือ	จำำ�นว้น	50,535	ล้�นบ�ท	คำิดเป็นริ้อยละ	5.4	ข้องสิินทริัพื่ย์ริว้มี	เพื่ิ�มีข้่�น	18,786	ล้�นบ�ท	หริือเพื่ิ�มีข้่�น 
ริอ้ยละ	59.2	โดยหลกัำมี�จำ�กำสิินคำ�้สิำ�เริจ็ำร้ิป	ทั�งนี�	อตัริ�ส่ิว้นหม้ีนเว้ยีนสิินคำ�้คำงเหลอืปี	2564	เท�่กัำบ	10.81	เท�่	ลดลงจำ�กำปี	2563	
ที�	12.98	เท่�	เนื�องจำ�กำสิินคำ้�คำงเหลือเพื่ิ�มีข้่�นจำ�กำกำ�ริริว้มีสิินคำ้�คำงเหลือข้องบริิษััทย่อย

กำ�ริตั�งคำ่�เผู้ื�อผู้ลข้�ดท้นจำ�กำสิินคำ้�	บริิษััทฯ	 และบริิษััทย่อยพื่ิจำ�ริณ�ต�มีลักำษัณะข้องสิินคำ้�แต่ละปริะเภท	คำว้�มีล้�สิมีัย	
กำ�ริเคำลื�อนไหว้ชี้�	หริือกำ�ริเสิื�อมีสิภ�พื่ข้องสิินคำ้�

ในสิว่้นนโยบ�ยกำ�ริลงทน้	บริิษัทัฯ	ยงัคำงม่้ีงเน้นในกำ�ริลงทน้ที�มีีว้ตัถืป้ริะสิงคำเ์พื่ื�อกำ�ริข้ย�ยธิร้ิกำจิำ	ข้อบเข้ตกำ�ริดำ�เนนิธิร้ิกำจิำ	
หริอืริองริบักำ�ริดำ�เนินเคำรืิอข้�่ยธิร้ิกิำจำที�มีีอย่้เดิมีข้องบริิษัทัฯ	อ�ท	ิกำ�ริข้ย�ยร้ิ�นสิ�ข้�	7-Eleven	กำ�ริเปิดศน้ยก์ำริะจำ�ยสิินคำ�้แหง่ใหมี่	 
กำ�ริสิร้ิ�งโริงง�นผู้ลิตสิินคำ�้อ�ห�ริพื่ร้ิอมีท�น	กำ�ริพัื่ฒน�ช่ีองท�งใหมีใ่นกำ�ริเข้้�ถืง่สิินคำ�้และบริิกำ�ริข้องบริิษัทัฯ	โดยผู้�่นกำ�ริลงทน้ 
โดยตริงจำ�กำบริิษััทฯ	 บริิษััทย่อยหริือบริิษััทริ่ว้มี	 ซึ่่�งในปี	 2564	 เงินลงท้นในบริิษััทย่อย	 จำำ�นว้น	 281,357	 ล้�นบ�ท	 เพิื่�มีข่้�น	 
80,347	 ล้�นบ�ท	 หริือริ้อยละ	 40.0	 สิ�เหต้หลักำมี�จำ�กำกำ�ริเพิื่�มีข่้�นข้องเงินลงท้นในบริิษััท	 สิย�มีแมี็คำโคำริ	 จำำ�กัำด	 (มีห�ชีน)	 
จำ�กำกำ�ริเข้้�ทำ�ธิ้ริกำริริมีกำ�ริรัิบโอนกำิจำกำ�ริและกำ�ริข้�ยห้้นให้แกำ่ปริะชี�ชีนทั�ว้ไป	 (เปิดเผู้ยในหมี�ยเหต้ปริะกำอบงบกำ�ริเงินข้้อ	 4)	
และกำ�ริเพื่ิ�มีเงินลงท้นในบริิษััท	Albuera	International	Limited	เพื่ื�อริองริับกำ�ริลงท้นในต่�งปริะเทศข้องบริิษััทฯ	ในอน�คำต

ที�ดนิ	อ�คำ�ริและอป้กำริณ์	จำำ�นว้น	211,533	ล้�นบ�ท	คิำดเป็นร้ิอยละ	22.7	ข้องสิินทริพัื่ย์ริว้มี	เพิื่�มีข่้�น	91,357	ล้�นบ�ท	หริอื
เพิื่�มีข่้�นร้ิอยละ	76	จำ�กำกำ�ริลงทน้ข้ย�ยสิ�ข้�ข้องร้ิ�น	7-Eleven	และได้มี�จำ�กำกำ�ริริว้มีธิร้ิกิำจำข้องบริิษัทัย่อยก่ำอนหกัำค่ำ�เสืิ�อมีจำำ�นว้น	
77,943	ล้�นบ�ท	โดยที�ดิน	อ�คำ�ริและอป้กำริณ์แสิดงม้ีลค่ำ�ต�มีริ�คำ�ทน้ส้ิทธิจิำ�กำค่ำ�เสืิ�อมีริ�คำ�สิะสิมีและข้�ดทน้จำ�กำกำ�ริด้อยค่ำ�	(ถ้ื�มีี)

คำ่�คำว้�มีนิยมี	จำำ�นว้น	360,641	ล้�นบ�ท	คำิดเป็นริ้อยละ	38.7	ข้องสิินทริัพื่ย์ริว้มี	เพื่ิ�มีข้่�น	232,545	ล้�นบ�ท	หริือคำิดเป็น
ริ้อยละ	181.5	จำ�กำปีกำ่อน	สิ�เหต้หลักำเกำิดจำ�กำกำ�ริที�บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	ริับโอนกำิจำกำ�ริทั�งหมีดข้องบริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	
ริีเทล	โฮลดิ�ง	จำำ�กำัด	(โลตัสิสิ์)	 ในเดือนต้ล�คำมี	2564	นอกำจำ�กำนี�	คำ่�คำว้�มีนิยมีมี�จำ�กำกำ�ริซึ่ื�อห้้นในบริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	
(มีห�ชีน)	ทั�งท�งตริงและท�งอ้อมี	และกำ�ริที�บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	ซึ่ื�อห้้นในอัตริ�สิ่ว้นริ้อยละ	80	ข้องบริิษััท
ทั�ง	4	แห่ง	ดังต่อไปนี�	Indoguna	(Singapore)	Pte	Ltd,	Indoguna	Dubai	L.L.C,	Just	Meat	Company	Limited	และ	Indoguna	
Lordly	Company	Limited	(ริว้มีกำันเริียกำว้่�	“กำล้่มีบริิษััท	Indoguna”)

คำ่�คำว้�มีนิยมีถื้กำวั้ดม้ีลค่ำ�	ณ	 วั้นที�ซึ่ื�อ	 โดยว้ัดจำ�กำม้ีลค่ำ�ย้ติธิริริมีข้องสิิ�งตอบแทนที�โอนให้ซึ่่�งริว้มีถื่งกำ�ริรัิบริ้้จำำ�นว้น 
สิว่้นไดเ้สิียที�ไมี่มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีในผู้้ถ้ื้กำซึ่ื�อ	หกัำดว้้ยมี้ลคำ่�ยต้ธิิริริมีสิท้ธิิข้องสินิทริพัื่ยท์ี�ริะบ้ไดท้ี�ไดม้ี�และหนี�สินิที�ริบัมี�ซึ่่�งว้ดัมี้ลคำ่�	
ณ	ว้ันที�ซึ่ื�อ	กำำ�ไริจำ�กำกำ�ริซึ่ื�อในริ�คำ�ตำ��กำว้่�มี้ลคำ่�ย้ติธิริริมีริับริ้้ในกำำ�ไริหริือข้�ดท้นทันที
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สิินทรัิพื่ย์ไมี่มีีตัว้ตนอื�น	 จำำ�นว้น	 51,115	 ล้�นบ�ท	 คิำดเป็นริ้อยละ	 5.5	 ข้องสิินทรัิพื่ย์ริว้มี	 ซึ่่�งส่ิว้นใหญ่เป็นทรัิพื่ย์สิิน 
ท�งปัญญ�	จำำ�นว้น	39,356	ล้�นบ�ท	ซึ่่�งได้มี�จำ�กำกำ�ริริว้มีธิ้ริกำิจำแมี็คำโคำริ	โดยสิินทริัพื่ย์ไมี่มีีตัว้ตนอื�นๆ	มีี	2	กำล้่มี	1)	สิินทริัพื่ย ์
ที�มีีอ�ยก้ำ�ริใชีง้�นจำำ�กำัด	อ�ทิ	โปริแกำริมีคำอมีพื่วิ้เตอริ	์ฐ�นข้อ้มีล้ลก้ำคำ้�	และอื�นๆ	มีอี�ยก้ำ�ริใชีง้�น	1-15	ปี	จำะว้ดัมีล้คำ่�ดว้้ยริ�คำ�ท้น 
ส้ิทธิิจำ�กำค่ำ�ตัดจำำ�หน่�ยสิะสิมีและผู้ลข้�ดท้นจำ�กำกำ�ริด้อยคำ่�สิะสิมี	 และ	 2)	 สิินทรัิพื่ย์ที�มีีอ�ย้กำ�ริให้ปริะโยชีน์ไมี่ทริ�บแน่นอน	 
อ�ทิ	 ทริัพื่ย์สิินท�งปัญญ�และใบอน้ญ�ตปริะกำอบธิ้ริกิำจำ	 จำะว้ัดม้ีลคำ่�ด้ว้ยริ�คำ�ท้นส้ิทธิิจำ�กำผู้ลข้�ดท้นจำ�กำกำ�ริด้อยคำ่�สิะสิมี	 
โดยคำ่�ตัดจำำ�หน่�ยคำำ�นว้ณโดยวิ้ธิีเสิ้นตริงต�มีริะยะเว้ล�ที�คำ�ดว้่�จำะได้รัิบปริะโยชีน์จำ�กำสิินทริัพื่ย์ไมี่มีีตัว้ตนและริับริ้้ในกำำ�ไริหริือ
ข้�ดท้น	ทั�งนี�	บริิษััทฯ	ไมี่คำิดคำ่�ตัดจำำ�หน่�ยสิำ�หริับโปริแกำริมีคำอมีพื่ิว้เตอริ์ที�อย้่ริะหว้่�งกำ�ริพื่ัฒน�

ข้้อบง่ชีี�เรืิ�องกำ�ริด้อยคำ�่	ม้ีลคำ�่ต�มีบัญชีีข้องสิินทรัิพื่ย์จำะได้รัิบกำ�ริทบทว้น	ณ	ทก้ำวั้นที�ริ�ยง�นว้�่มีีข้้อบง่ชีี�เรืิ�องกำ�ริด้อยคำ�่ 
หริือไมี่	 ในกำริณีที�มีีข้้อบ่งชีี�	 บริิษััทฯ	 จำะทำ�กำ�ริปริะมี�ณม้ีลค่ำ�สิินทรัิพื่ย์ที�คำ�ดว่้�จำะได้รัิบคำืน	 สิำ�หรัิบคำ่�คำว้�มีนิยมีและสิินทรัิพื่ย์ 
ไมี่มีีตัว้ตนที�มีีอ�ย้กำ�ริให้ปริะโยชีน์ไมี่ทริ�บแน่นอนหริือยังไมี่พื่ริ้อมีใชี้ง�น	จำะปริะมี�ณมี้ลคำ่�ที�คำ�ดว้่�จำะได้ริับคำืนท้กำปีในชี่ว้งเว้ล�
เดียว้กำัน	กำ�ริริบัริ้้ข้�ดท้นจำ�กำกำ�ริด้อยคำ่�จำะกำริะทำ�ท้กำคำริั�งที�มีล้คำ่�ต�มีบัญชีขี้องสินิทริพัื่ย	์หริอืมีล้คำ่�ต�มีบัญชีขี้องหนว่้ยสินิทริพัื่ย์
ที�กำ่อให้เกำิดเงินสิดสิ้งกำว้่�มี้ลคำ่�ที�จำะได้ริับคำืน	ข้�ดท้นจำ�กำกำ�ริด้อยคำ่�จำะบันท่กำในกำำ�ไริหริือข้�ดท้น

หนี�สินรวม
ณ	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	บริิษััทฯ	มีีหนี�สิินริว้มี	639,085	ล้�นบ�ท	เพื่ิ�มีข้่�น	227,326	ล้�นบ�ท	จำ�กำปีกำ่อน	ทั�งนี�	หนี�สิิน 

ที�มีีกำ�ริเปลี�ยนแปลงอย่�งมีีนัยสิำ�คำัญ	ดังนี�	
เจำ�้หนี�กำ�ริค้ำ�	จำำ�นว้น	106,863	ล้�นบ�ท	คิำดเป็นริอ้ยละ	16.7	ข้องหนี�สิินริว้มี	เพิื่�มีข่้�น	34,086	ล้�นบ�ท	หริอืริอ้ยละ	46.8	 

จำ�กำปีกำ่อน	สิ�เหต้หลักำมี�จำ�กำกำ�ริริว้มีธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทย่อย
หนี�สิินที�มีีภ�ริะดอกำเบี�ย	จำำ�นว้น	462,277	ล้�นบ�ท	คำิดเป็นริ้อยละ	72.3	ข้องหนี�สิินริว้มี	เพื่ิ�มีข้่�น	169,309	ล้�นบ�ท	หริือ

ริ้อยละ	57.8	จำ�กำปีกำ่อน	สิ�เหต้หลักำมี�จำ�กำเงินกำ้้ยืมีริะยะสิั�นและริะยะย�ว้จำ�กำสิถื�บันกำ�ริเงินเพื่ิ�มีข้่�น	ซึ่่�งสิ่ว้นหน่�งมี�จำ�กำกำ�ริริว้มี
ธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทย่อย	ริว้มีถื่งห้้นกำ้้ข้องบริิษััทฯ	ที�เพื่ิ�มีข้่�นจำ�กำกำ�ริออกำห้้นกำ้้ใหมี่เพื่ื�อชีำ�ริะคำืนเงินกำ้้ยืมีจำ�กำสิถื�บันกำ�ริเงิน	

หนี�สิินภ�ษัีเงินได้ริอกำ�ริตัดบัญชีี	จำำ�นว้น	17,848	ล้�นบ�ท	คำิดเป็นริ้อยละ	2.8	ข้องหนี�สิินริว้มี	เพื่ิ�มีข้่�น	2,901	ล้�นบ�ท	
จำ�กำกำ�ริปริับปร้ิงม้ีลคำ่�ย้ติธิริริมีข้องสิินทริัพื่ย์ที�ได้มี�จำ�กำกำ�ริริว้มีธิ้ริกำิจำคำ้�สิ่งคำ้�ปลีกำสิินคำ้�อ้ปโภคำบริิโภคำ	 โดยคำำ�นว้ณจำ�กำผู้ล 
แตกำต่�งชีั�ว้คำริ�ว้ที�เกำิดข้่�นริะหว้่�งมี้ลคำ่�ต�มีบัญชีีข้องสิินทริัพื่ย์และหนี�สิินและมี้ลคำ่�ท�งภ�ษัีข้องสิินทริัพื่ย์และหนี�สิินดังกำล่�ว้	

ภ�ริะผู้้กำพัื่นด้�นหนี�สิินและกำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริภ�ริะนอกำงบด้ล	 โดยบริิษััทฯ	 มีีภ�ริะผู้้กำพัื่นกำับบ้คำคำลหริือกำิจำกำ�ริที� 
ไมี่เกำี�ยว้ข้้องกัำน	 ซึ่่�งปริะกำอบด้ว้ย	 1)	 ภ�ริะผู้้กำพัื่นสิำ�หริับริ�ยจำ่�ยฝ้่�ยท้น	 ซึ่่�งเป็นสิัญญ�ที�ยังไมี่ได้ริับร้้ิ	 อ�ทิ	 ต้นท้นง�นกำ่อสิร้ิ�ง 
โริงง�นแห่งใหมี่	ต้นท้นกำ�ริติดตั�งเคำริื�องจำักำริ	และต้นท้นพื่ัฒน�ริะบบคำอมีพื่ิว้เตอริ์	และ	2)	ภ�ริะผู้้กำพื่ันอื�นๆ	โดยภ�ริะผู้้กำพื่ันข้อง 
บริิษััทฯ	 เกำิดจำ�กำกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำปกำติ	 อ�ทิ	 Letter	 of	 Credit	 ที�ยังไม่ีได้ใชี้สิำ�หริับซึ่ื�อสิินคำ้�และว้ัสิด้สิิ�นเปลือง	 เป็นต้น	 ทั�งนี�	 
ภ�ริะผู้้กำพัื่นด้�นหนี�สิิน	 และกำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริภ�ริะนอกำงบด้ล	 ได้เปิดเผู้ยเพิื่�มีเติมีไว้้ในหมี�ยเหต้ปริะกำอบงบกำ�ริเงิน	 ข้้อ	 36	 
ภ�ริะผู้้กำพื่ันกำับบ้คำคำลหริือกำิจำกำ�ริที�ไมี่เกำี�ยว้ข้้องกำัน

ส่วนของผิ้�ถ่อหุ�น
ณ	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	บริิษััทฯ	มีีสิ่ว้นข้องผู้้้ถืือห้้นข้องบริิษััท	292,807	ล้�นบ�ท	เพื่ิ�มีข้่�น	181,212	ล้�นบ�ท	หริือ

เพื่ิ�มีข้่�นริ้อยละ	162.4	จำ�กำปีกำ่อน	มีีสิ�เหต้หลักำมี�จำ�กำกำ�ริเพื่ิ�มีข้่�นข้องสิ่ว้นได้เสิียที�ไมี่มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มี	จำ�กำกำ�ริมีีสิัดสิ่ว้นกำ�ริถืือห้น้
ในบริิษััทย่อยลดลง	

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด	สภาพคล่อง	และแหล่งเงินทุนของบริษััทฯ	และบริษััทย่อย
สำาหรับปีสิ�นสุดวันที�	31	ธุันวาคม	2564	เปรียบเทียบกับปีสิ�นสุดวันที�	31	ธุันวาคม	2563
สภาพคล่อง

ณ	สิิ�นสิ้ด	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	บริิษััทฯ	และบริิษััทย่อยมีีเงินสิดและเงินฝ้�กำธิน�คำ�ริ	ริว้มีทั�งสิิ�น	92,348	ล้�นบ�ท	 
คำดิเป็นสัิดส่ิว้นร้ิอยละ	9.9	ข้องสิินทริพัื่ย์ริว้มี	อย�่งไริก็ำด	ีสิภ�พื่คำล่องโดยริว้มีข้องบริิษัทัฯ	และบริิษัทัยอ่ยยังอย่้ในเกำณฑ์์ดี	และยงัมีี 
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กำ�ริบริิห�ริเงนิทน้หม้ีนเว้ยีนที�ด	ีดงัจำะเห็นไดว่้้�	ในปี	2564	บริิษัทัฯ	และบริิษัทัยอ่ยคำงมีีว้งจำริเงนิสิดตดิลบ	38	วั้น	เป็นผู้ลจำ�กำริะยะ
เว้ล�ข้�ยสิินคำ้�จำำ�นว้น	33	ว้ัน	มีีริะยะเว้ล�ชีำ�ริะหนี�จำำ�นว้น	73	ว้ัน	และริะยะเว้ล�เกำ็บหนี�จำำ�นว้น	2	ว้ัน

กระแสเงินสดจำากการดำาเนินงาน
ในปี	2564	บริิษััทฯ	มีีกำริะแสิเงินสิดสิ้ทธิิได้มี�จำ�กำกำ�ริดำ�เนินง�นทั�งหมีดเท่�กำับ	46,319	ล้�นบ�ท	เพื่ิ�มีข้่�นริ้อยละ	18.3	

จำ�กำชี่ว้งเดียว้กำันข้องปีกำ่อน	สิ�เหต้หลักำมี�จำ�กำกำ�ริริว้มีธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทย่อย	และเงินสิดที�เพื่ิ�มีข้่�นจำ�กำกำ�ริบริิห�ริเงินท้นหมี้นเว้ียน

กระแสเงินสดจำากการลงทุน
ในปี	 2564	บริิษััทฯ	 มีีกำริะแสิเงินสิดใช้ีไปในกิำจำกำริริมีลงท้นเท่�กัำบ	 2,097	 ล้�นบ�ท	 ลดลงจำ�กำเงินสิดใช้ีไปในกิำจำกำริริมี

ลงท้นในปีกำ่อนจำำ�นว้น	 97,404	 ล้�นบ�ท	 โดยในปีกำ่อนมีีกำ�ริลงท้นในบริิษััทริ่ว้มีจำำ�นว้น	 80,936	 ล้�นบ�ท	ทั�งนี�	 กิำจำกำริริมีหลักำ 
ที�เกำิดข้่�นในปี	2564	คำือ	เงินสิดจำ่�ยเพื่ื�อซึ่ื�อที�ดิน	อ�คำ�ริ	และอ้ปกำริณ์	จำำ�นว้น	14,017	ล้�นบ�ท	ในข้ณะที�มีีเงินสิดริับจำ�กำกำ�ริริับโอน 
กำิจำกำ�ริทั�งหมีด	จำำ�นว้น	13,165	ล้�นบ�ท	

กระแสเงินสดจำากกิจำกรรมจำัดหาเงิน
ในปี	2564	บริิษััทฯ	มีีกำริะแสิเงินสิดได้มี�จำ�กำกำิจำกำริริมีจำัดห�เงินเท่�กำับ	7,510	ล้�นบ�ท	โดยกำิจำกำริริมีหลักำที�เกำิดข้่�นได้แกำ่	

เงินสิดริับจำ�กำกำ�ริออกำห้้นสิ�มีัญ	จำ�กำเงินกำ้้ยืมีริะยะสิั�นจำ�กำสิถื�บันกำ�ริเงิน	และเงินสิดริับจำ�กำกำ�ริออกำห้้นกำ้้	ในข้ณะที�กำิจำกำริริมีหลักำ
ที�ใชี้ไป	 ได้แกำ่	 กำ�ริจ่ำ�ยดอกำเบี�ย	 กำ�ริจำ่�ยเงินปันผู้ล	 ริว้มีถื่งกำ�ริชีำ�ริะคำืนเงินก้้ำยืมีริะยะย�ว้จำ�กำสิถื�บันกำ�ริเงิน	 และชีำ�ริะคำืนห้้นกำ้ ้
ที�คำริบกำำ�หนดอ�ย้ไถื่ถือนริะหว้่�งปี	เป็นต้น

การวิเคราะห์อัต่ราส่วนทางการเงินที�สำาคัญ
อัต่ราส่วนหนี�สินสุทธุิต่่อส่วนผิ้�ถ่อหุ�น

ณ	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	บริิษััทฯ	มีีอัตริ�สิ่ว้นหนี�สิินสิ้ทธิิต่อสิ่ว้นผู้้้ถืือห้้นต�มีนิย�มีข้้อกำำ�หนดสิิทธิิ	0.90	เท่�	ลดลง
จำ�กำ	1.62	เท่�	เปริียบเทียบกำับชี่ว้งเดียว้กำันข้องปีกำ่อน	เนื�องจำ�กำบริิษััทฯ	มีีสิ่ว้นข้องผู้้้ถืือห้้นเพื่ิ�มีข้่�นอย่�งมีีนัยสิำ�คำัญจำ�กำสิ่ว้นได้เสิีย
ที�ไมี่มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มี	ต�มีที�กำล่�ว้ข้้�งต้น

ณ	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	บริิษััทฯ	มีีห้้นกำ้้ที�ยังมีิได้ไถื่ถือน	มีีมี้ลคำ่�คำงเหลือ	222,349	ล้�นบ�ท	ซึ่่�งบริิษััทฯ	มีีหน้�ที� 
ต้องปฏิิบัติต�มีข้้อกำำ�หนดสิิทธิิต�มีภ�ริะหน้�ที�ข้องผู้้้ออกำห้้นกำ้้	 โดยต้องดำ�ริงไว้้ซึ่่�งอัตริ�ส่ิว้นหนี�สิินส้ิทธิิต่อสิ่ว้นข้องผู้้้ถืือห้้น	 
(Net	Debt	to	Equity	Ratio)	โดยคำำ�นว้ณต�มีข้้อม้ีลในงบกำ�ริเงนิริว้มีปริะจำำ�งว้ดบญัชีีสิิ�นส้ิด	ณ	วั้นที�	31	ธัินว้�คำมี	ข้องแต่ละงว้ดบญัชีี 
ที�ผู้้้สิอบบัญชีีได้ตริว้จำสิอบแล้ว้	ดังนี�	ณ	31	ธิันว้�คำมี	2561	เป็นต้นไป	ไมี่เกำิน	2:1	

อัต่ราส่วนความสามารถในการชำาระภาระผิ้กพัน1

ณ	ว้นัที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	บริษิััทฯ	มีคีำว้�มีสิ�มี�ริถืชีำ�ริะภ�ริะผู้ก้ำพื่นั	0.70	เท่�	ลดลงจำ�กำ	2.32	เท่�	ในปี	2563	เนื�องจำ�กำ 
บริิษััทฯ	มีีภ�ริะหนี�สิินจำ�กำเงินกำ้้ยืมีริะยะสิั�นจำ�กำสิถื�บันกำ�ริเงินเพื่ิ�มีข้่�น	ซึ่่�งโดยหลักำมี�จำ�กำกำ�ริริว้มีธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทย่อย	

อัต่ราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี�ย2

ณ	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	บริิษััทฯ	มีีคำว้�มีสิ�มี�ริถืชีำ�ริะดอกำเบี�ย	3.42	เท่�	ลดลงจำ�กำ	5.68	เท่�	ในปี	2563	สิ�เหต้หลักำ 
มี�จำ�กำต้นท้นท�งกำ�ริเงินที�เพื่ิ�มีข้่�นจำ�กำดอกำเบี�ยจำ่�ยสิถื�บันกำ�ริเงิน

1	 คำำ�นว้ณโดย	กำำ�ไริกำ่อนหักำดอกำเบี�ย	ภ�ษัี	คำ่�เสิื�อมีริ�คำ�	และคำ่�ตัดจำำ�หน่�ย	/	หนี�สิินริะยะสิั�นที�มีีภ�ริะดอกำเบี�ย	+	หนี�สิินริะยะย�ว้ที�มีีภ�ริะดอกำเบี�ย 

ที�คำริบกำำ�หนดใน	1	ปี

2	 คำำ�นว้ณโดย	กำำ�ไริกำ่อนหักำดอกำเบี�ย	ภ�ษัี	คำ่�เสิื�อมีริ�คำ�	และคำ่�ตัดจำำ�หน่�ย	/	ดอกำเบี�ยจำ่�ย
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อัต่ราส่วนสภาพคล่องและอัต่ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
ณ	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	บริิษััทฯ	มีีอัตริ�สิ่ว้นสิภ�พื่คำล่อง	0.77	เท่�	และมีีอัตริ�สิ่ว้นสิภ�พื่คำล่องหมี้นเริ็ว้	0.47	เท่�	

เพื่ิ�มีข้่�นจำ�กำปีกำ่อน	โดยหลักำมี�จำ�กำสิินทริัพื่ย์ที�เพื่ิ�มีข้่�นข้องบริิษััทฯ

อัต่ราส่วนผิลต่อบแทนต่่อผิ้�ถ่อหุ�น	
บริิษััทฯ	 มีีอัตริ�ส่ิว้นผู้ลตอบแทนต่อผู้้้ถืือห้้น	 ในปี	 2564	 เท่�กำับริ้อยละ	 12.9	 ลดลงจำ�กำร้ิอยละ	 16.9	 ในปีกำ่อน	 

โดยว้ิเคำริ�ะห์	DuPont	ได้	ดังนี�

การวิเคราะห์ DuPont 2564 2563

อัตริ�กำำ�ไริสิ้ทธิิ	(ริ้อยละ) 2.21 2.95

อัตริ�กำ�ริหมี้นเว้ียนข้องสิินทริัพื่ย์	(เท่�) 0.81 1.22

สิัดสิ่ว้นสิินทริัพื่ย์ริว้มีต่อสิ่ว้นข้องผู้้้ถืือห้้น	(เท่�) 3.60 3.85

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมูีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำาเนินงานอย่างมูีนัยสำาคัญในอนาคต
ภ�ว้ะเศริษัฐกำิจำ	 กำำ�ลังซึ่ื�อ	 และกำ�ริเปลี�ยนแปลงในพื่ฤติกำริริมีข้องผู้้้บริิโภคำ	 ริว้มีถื่งคำว้�มีกำ้�ว้หน้�ท�งเทคำโนโลยี	 เป็นปัจำจำัยสิำ�คำัญ

ปริะกำ�ริหน่�งที�จำะมีีผู้ลต่อกำ�ริดำ�เนินง�น	ริ�ยได้	คำ่�ใชี้จำ่�ย	และกำำ�ไริข้องบริิษััทฯ	ห�กำบริิษััทฯ	สิ�มี�ริถืนำ�เสินอสิินคำ้�และบริิกำ�ริที�ตริงกำับ 
คำว้�มีต้องกำ�ริข้องล้กำค้ำ�ก็ำยอ่มีส่ิงผู้ลใหบ้ริิษัทัฯ	มีีล้กำคำ�้เพิื่�มีมี�กำข่้�น	สิ�มี�ริถืข้�ยสิินคำ�้ไดม้ี�กำข่้�น	นอกำจำ�กำนี�	บริิษัทัฯ	ม่้ีงเนน้ใหร้ิ�้น	7-Eleven	 
เพื่ิ�มีสิัดสิ่ว้นกำ�ริข้�ยสิินคำ้�ปริะเภทที�มีีอัตริ�กำำ�ไริข้ั�นต้นสิ้งกำว้่�สิินคำ้�ปริะเภทอื�น	อ�ทิ	อ�ห�ริพื่ริ้อมีริับปริะท�น	กำ�แฟสิด	เป็นต้น	ริว้มีถื่ง	
บริิษััทฯ	มีีนโยบ�ยในกำ�ริข้ย�ยสิ�ข้�อย่�งต่อเนื�อง	เพื่ื�อให้เข้้�ถื่งจำำ�นว้นปริะชี�กำริได้มี�กำยิ�งข้่�นอีกำด้ว้ย	

อย่�งไริกำ็ต�มี	 ด้ว้ยผู้ลกำริะทบท�งเศริษัฐกำิจำที�เป็นผู้ลพื่ว้งจำ�กำ	 COVID-19	 ที�เรีิยกำกำันว่้�	 คำว้�มีปกำติใหม่ี	 หรืิอ	 “New	 Normal”	 
บริิษััทฯ	ได้ทำ�คำว้�มีเข้้�ใจำกำับมี้มีมีองข้องผู้้้บริิโภคำในมีิติต่�งๆ	และได้กำำ�หนดริว้มีไว้้ในแผู้นกำลย้ทธิ์ทั�งริะยะสิั�นและริะยะย�ว้ที�คำริอบคำล้มี	
สิอดคำล้อง	 และตอบสินองกำับว้ิถืีกำ�ริดำ�เนินชีีวิ้ต	 และคำว้�มีคำ�ดหว้ังข้องผู้้้บริิโภคำที�เป็นอย่้ในปัจำจำ้บันและอน�คำต	 ภ�ยใต้สิโลแกำน	 
“All	Convenience	-	สิะดว้กำคำริบ	จำบที�เดียว้”	ทั�ง	“สิะดว้กำซึ่ื�อ	สิะดว้กำจำ่�ย	สิะดว้กำริับ”	ริองริับว้ิถืีชีีว้ิตย้คำดิจำิทัลอย่�งคำริบว้งจำริต่อไป

ในปี	2563	CP	ALL	(Cambodia)	Co.,	Ltd.	และ	CP	ALL	LAOS	CO.,	LTD.	(บริิษััทย่อยท�งอ้อมี	ถืือห้้นในสิัดสิ่ว้น	100%	โดย	
Albuera	International	Limited	ซึ่่�งเป็นบริิษััทย่อยที�บริิษััทฯ	ถืือห้้น	100%)	ได้เข้้�ทำ�สิัญญ�แฟรินไชีสิ์หลักำกำับ	7-Eleven,	Inc.	สิำ�หริับ
ดำ�เนินกำ�ริร้ิ�น	7-Eleven	ในปริะเทศกัำมีพ้ื่ชี�และในปริะเทศสิ�ธิ�ริณรัิฐปริะชี�ธิปิไตยปริะชี�ชีนล�ว้	ต�มีลำ�ดับ	กำ�ริเข้้�ทำ�สัิญญ�แฟรินไชีส์ิ 
ดังกำล่�ว้	 เปิดโอกำ�สิในกำ�ริข้ย�ยธิ้ริกิำจำริ้�นสิะดว้กำซึ่ื�อเข้้�ไปในปริะเทศเพืื่�อนบ้�น	 ซึ่่�งต่อมี�ในปี	 2564	 เมืี�อสิถื�นกำ�ริณ์กำ�ริแพื่ร่ิริะบ�ด
เริิ�มีดีข่้�น	 ปริะชี�ชีนในแต่ละปริะเทศมีีกำ�ริรัิบวั้คำซึ่ีนเพืื่�อลดคำว้�มีเสีิ�ยงจำ�กำกำ�ริติดเชืี�อและคำว้�มีร้ินแริงข้องอ�กำ�ริจำ�กำ	 COVID-19	ทำ�ให้
กำิจำกำริริมีท�งเศริษัฐกำิจำมีีแนว้โน้มีที�จำะปรัิบเพิื่�มีข่้�น	 ทำ�ให้บริิษััทฯ	 ได้เริิ�มีเปิดให้บริิกำ�ริร้ิ�น	 7-Eleven	 แห่งแริกำที�กำร้ิงพื่นมีเปญ	ปริะเทศ
กำัมีพื่้ชี�	เมีื�อเดือนสิิงห�คำมี	2654	และว้�งแผู้นที�จำะเปิดให้บริิกำ�ริสิ�ข้�	7-Eleven	ในสิ�ธิ�ริณริัฐปริะชี�ธิิปไตยปริะชี�ชีนล�ว้ในปี	2565

ในสิ่ว้นข้องธิ้ริกำิจำอื�น	อ�ทิ	ธิ้ริกำิจำตัว้แทนริับชีำ�ริะคำ่�สิินคำ้�และบริิกำ�ริ	ตัว้แทนริับฝ้�กำและถือนเงินแทนธิน�คำ�ริ	ธิ้ริกำิจำกำ�ริผู้ลิตและ
จำำ�หน่�ยอ�ห�ริสิำ�เริ็จำริ้ป	ธิ้ริกำิจำจำำ�หน่�ยและซึ่่อมีแซึ่มีอ้ปกำริณ์คำ้�ปลีกำ	ริว้มีถื่งโคำริงกำ�ริต่�งๆ	อ�ทิ	โคำริงกำ�ริคำว้�มีริ่ว้มีมีือกำับองคำ์กำริต่�งๆ	 
เพื่ื�อสิ่งเสิริิมีพื่ัฒน�ง�นด้�นนว้ัตกำริริมีในโคำริงกำ�ริ	 “7	 Innovation	 Awards”	 และกำ�ริสิ่งเสิริิมีสินับสิน้นธิ้ริกำิจำข้น�ดเล็กำและข้น�ดกำล�ง 
ให้เติบโตไปพื่ริอ้มีกำบับริิษัทัฯ	ล้ว้นเป็นส่ิว้นสินับสิน้นกำ�ริดำ�เนินง�นข้องร้ิ�น	7-Eleven	ให้เป็นไปอย่�งมีีปริะสิิทธิภิ�พื่	สิร้ิ�งคำว้�มีแตกำต่�ง 
ข้องสิินคำ้�และบริิกำ�ริจำ�กำคำ้่แข่้ง	 พื่ร้ิอมีทั�งสิ�มี�ริถืเพิื่�มีริ�ยได้ให้บริิษััทฯ	 และผู้ลปริะกำอบกำ�ริข้องธิ้ริกิำจำดังกำล่�ว้จำะเติบโตไปพื่ริ้อมีกัำบ 
กำ�ริข้ย�ยสิ�ข้�ข้องริ้�น	7-Eleven	

และสิืบเนื�องจำ�กำกำ�ริที�บริิษััทฯ	ได้เข้้�ริ่ว้มีลงท้นในสิัดสิ่ว้นริ้อยละ	40	ข้องสิิทธิิออกำเสิียงทั�งหมีดใน	บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	ริีเทล	โฮลดิ�ง	จำำ�กำัด	
(“CPRH”)	 เมีื�อปี	2563	ซึ่่�ง	 CPRH	 เป็นผู้้้ถืือห้้นทั�งหมีดในบริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	 ริีเทล	ดีเว้ลลอปเมี้นท์	 จำำ�กำัด	 (“โลตัสิสิ์”)	 โดยต่อมี�เมีื�อว้ันที�	 
25	ต้ล�คำมี	2564	บริิษััท	 สิย�มี	 แมี็คำโคำริ	 จำำ�กำัด	 (มีห�ชีน)	 (“แมี็คำโคำริ”)	 ได้เข้้�ซึ่ื�อโลตัสิสิ์ด้ว้ยกำ�ริริับโอนกำิจำกำ�ริทั�งหมีดข้อง	CPRH	 
ภ�ยหลงัจำ�กำกำ�ริรัิบโอนกำจิำกำ�ริทั�งหมีดเสิร็ิจำสิิ�น	ส่ิงผู้ลให้โลตสัิส์ิมีีสิถื�นะเป็นบริิษัทัย่อยท�งตริงข้องแม็ีคำโคำริ	และเป็นบริิษัทัย่อยท�งออ้มี
ข้องบริิษััทฯ	ซึ่่�งโคำริงสิริ้�งกำ�ริถืือห้้นดังกำล่�ว้มีีคำว้�มีเหมี�ะสิมีสิอดคำล้องกำับนโยบ�ยและสิ่งเสิริิมีกำลย้ทธิ์ริะยะย�ว้ข้องบริิษััทฯ	เพื่ื�อกำ้�ว้สิ้ ่
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กำ�ริเป็นผู้้น้ำ�ในอต้สิ�หกำริริมีคำ�้ปลกีำคำ�้สิง่สิินคำ�้อป้โภคำบริิโภคำอนัดบัหน่�งในริะดบัภ้มีภิ�คำเอเชีีย	ริว้มีถืง่เพิื่�มีข้ดีคำว้�มีสิ�มี�ริถืในกำ�ริแข้ง่ข้นั 
กำบับริิษัทัอคีำอมีเมีริิซ์ึ่หริอืบริิษัทัเทคำโนโลยรีิะดับสิ�กำลต่�งๆ	ที�เข้้�มี�แข่้งข้นัในปริะเทศไทย	ตอบสินองตอ่พื่ฤตกิำริริมีผู้้้บริิโภคำที�เปลี�ยนไป 
อย่�งริว้ดเริ็ว้

 
4.3 ข้้อมููลทางการเงินที่สำาคัญ

รายละเอียด (หน่วย : ล้านบาท) 2562 2563 2564

ข�อม้ลจากู้งบกู้ำาไรขาด้ที่้นี้

ริ�ยได้จำ�กำกำ�ริข้�ยสิินคำ้�และกำ�ริให้บริิกำ�ริ 550,901	 525,884	 565,207

ริ�ยได้อื�น 20,209	 20,706	 22,390

ริว้มีริ�ยได้ 571,110	 546,590	 587,597

ต้นท้นข้�ยสิินคำ้�และกำ�ริให้บริิกำ�ริ 426,063	 410,880	 444,838

กำำ�ไริข้ั�นต้น 124,838	 115,004	 120,369

ต้นท้นในกำ�ริจำัดจำำ�หน่�ยและคำ่�ใชี้จำ่�ยในกำ�ริบริิห�ริ 111,562	 107,858	 124,026

กำำ�ไริจำ�กำกำ�ริดำ�เนินง�น 33,485	 27,852	 18,733

ต้นท้นท�งกำ�ริเงิน 6,721	 8,526	 12,643

สิ่ว้นแบ่งข้�ดท้นข้องบริิษััทริ่ว้มีและกำ�ริริ่ว้มีคำ้�ต�มีว้ิธิีสิ่ว้นได้เสิีย - 63	 	226	

กำำ�ไริกำ่อนคำ่�ใชี้จำ่�ยภ�ษัีเงินได้ 26,764 19,262 12,577

คำ่�ใชี้จำ่�ยภ�ษัี 4,070	 2,759	 525

สิ่ว้นที�เป็นข้องสิ่ว้นได้เสิียที�ไมี่มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มี (351) (400) 933

กำำ�ไริสิ้ทธิิ 22,343	 16,102	 12,985

ข�อม้ลจากู้งบแสด้งฐานี้ะกู้ารเงินี้

สิินทริัพื่ย์ริว้มี 375,617	 523,354 931,893

สิินทริัพื่ย์หมี้นเว้ียน 71,923	 81,426 165,773

เงินสิดและริ�ยกำ�ริเทียบเท่�เงินสิด 29,861	 40,589 92,348

เงินลงท้นชีั�ว้คำริ�ว้	/	เงินลงท้นริะยะสิั�น 659	 37 4,786

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้� 1,718	 1,650 3,341

ล้กำหนี�หมี้นเว้ียนอื�น 7,729	 7,178 13,745

สิินคำ้�คำงเหลือ 31,538	 31,749 50,535

สิินทริัพื่ย์หมี้นเว้ียนอื�น 419	 223 1,019

สิินทริัพื่ย์ไมี่หมี้นเว้ียน 303,694	 441,929 766,119

เงินลงท้นในบริิษััทเกำี�ยว้ข้้องกำัน 34	 34 821

เงินลงท้นในบริิษััทริ่ว้มี -	 85,552 9,139

เงินลงท้นในกำิจำกำ�ริริ่ว้มีคำ้� 0 4,875

เงินลงท้นริะยะย�ว้อื�น 2	 2 2

ล้กำหนี�ไมี่หมี้นเว้ียนอื�น 1,576	 171 224

สิินทริัพื่ย์ถื�ว้ริสิ้ทธิิ 116,415	 120,510 257,022
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รายละเอียด (หน่วย : ล้านบาท) 2562 2563 2564

อสิังห�ริิมีทริัพื่ย์เพื่ื�อกำ�ริลงท้น 333	 333 45,489

ที�ดิน	อ�คำ�ริ	อ้ปกำริณ์ 116,082	 120,177 211,533

คำ่�คำว้�มีนิยมี 128,096	 128,096 360,641

สิินทริัพื่ย์สิิทธิิกำ�ริใชี้ - 52,899 77,266

สิิทธิิกำ�ริเชี่� 3,917	 0	 0

สิินทริัพื่ย์ไมี่มีีตัว้ตนอื�น 51,384	 51,706 51,115

สิินทริัพื่ย์ภ�ษัีเงินได้ริอกำ�ริตัดบัญชีี 1,291	 1,786 2,599

สิินทริัพื่ย์ไมี่หมี้นเว้ียนอื�น 979	 1,172 2,414

หนี�สิินริว้มี 267,250	 411,759 639,085

หนี�สิินหมี้นเว้ียน 112,917	 123,275 214,888

เงินกำ้้ยืมีริะยะสิั�นจำ�กำสิถื�บันกำ�ริเงิน 3,327	 1,050 42,691

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้� 78,550	 72,778 106,863

เจำ้�หนี�อื�น 15,170	 14,800 31,803

ห้้นกำ้้ที�ถื่งกำำ�หนดชีำ�ริะภ�ยใน	1	ปี 12,290	 14,501 16,998

เงินกำ้้ยืมีริะยะย�ว้จำ�กำสิถื�บันกำ�ริเงินที�ถื่งกำำ�หนดชีำ�ริะภ�ยใน	1	ปี 239	 5,325 2,369

หนี�สิินหมี้นเว้ียนอื�น 3,342	 14,822 14,165

หนี�สิินไมี่หมี้นเว้ียน 154,333	 288,485 424,197

ห้้นกำ้้ 120,594	 138,495 205,351

เงินกำ้้ยืมีริะยะย�ว้จำ�กำสิถื�บันกำ�ริเงิน 8,599	 83,008 106,328

หนี�สิินต�มีสิัญญ�เชี่� 549	 43,183 78,597

หนี�สิินภ�ษัีเงินได้ริอกำ�ริตัดบัญชีี 15,004	 14,947 17,848

หนี�สิินอื�น 9,586	 8,852 16,072

สิ่ว้นข้องผู้้้ถืือห้้น 108,368	 111,595 292,807

ผู้้้ถืือห้้นข้องบริิษััท 93,739	 96,759 104,134

สิ่ว้นได้เสิียที�ไมี่มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มี 14,629	 14,836 188,673

ห้้นกำ้้ด้อยสิิทธิิที�มีีลักำษัณะคำล้�ยท้น 19,909	 19,909 19,911

ข�อม้ลจากู้งบกู้ระแสเงินี้สด้

กำริะแสิเงินสิดจำ�กำกำิจำกำริริมีดำ�เนินง�น 40,477 39,148 46,319

กำริะแสิเงินสิดจำ�กำกำิจำกำริริมีลงท้น (16,584) (97,405) (2,097)

กำริะแสิเงินสิดจำ�กำกำิจำกำริริมีจำัดห�เงิน (27,938) 68,959 7,510

เงินสิดเพื่ิ�มีข้่�น	(ลดลง)	สิ้ทธิิ (4,162) 10,729 51,732

เงินสิดคำงเหลือสิิ�นงว้ด 29,861 40,589 92,348
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2562 2563 2564

อ้ตราส่วนี้สภัาพีคล่อง	(Liquidity	Ratios)   

อัตริ�สิ่ว้นสิภ�พื่คำล่อง	(เท่�) 0.64	 0.66	 	0.77	

อัตริ�สิ่ว้นสิภ�พื่คำล่องหมี้นเริ็ว้	(เท่�)	 0.29	 0.34	 	0.47	

อัตริ�สิ่ว้นสิภ�พื่คำล่องกำริะแสิเงินสิด	(เท่�)	 0.26	 0.33	 	0.43	

อัตริ�สิ่ว้นหมี้นเว้ียนล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	(เท่�) 293.22	 312.26	 	226.50	

ริะยะเว้ล�เกำ็บหนี�เฉลี�ย	(ว้ัน)	 1.23	 1.15	 	1.59	

อัตริ�สิ่ว้นหมี้นเว้ียนสิินคำ้�คำงเหลือ	(เท่�) 13.94	 12.98	 	10.81	

ริะยะเว้ล�ข้�ยสิินคำ้�เฉลี�ย	(ว้ัน)	 25.82	 27.72	 	33.30	

อัตริ�สิ่ว้นหมี้นเว้ียนเจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	(เท่�) 5.42	 5.43	 	4.95	

ริะยะเว้ล�ชีำ�ริะหนี�	(ว้ัน)	 66.47	 66.29	 	72.69	

ว้งจำริเงินสิด	(ว้ัน)	 (39.43) (37.42) (37.81)	

อ้ตราส่วนี้แสด้งความสามารถในี้กู้ารหากู้ำาไร

อัตริ�กำำ�ไริข้ั�นต้น	 22.7 21.9 21.3

อัตริ�กำำ�ไริจำ�กำกำ�ริดำ�เนินง�น	 5.9 5.1 3.2

อัตริ�กำำ�ไริสิ้ทธิิ	 3.9 2.9 2.2

อัตริ�สิ่ว้นหนี�สิินสิ้ทธิิต่อสิ่ว้นผู้้้ถืือห้้น	(เท่�)	 1.06 2.26 1.25

อัตริ�สิ่ว้นหนี�สิินสิ้ทธิิต่อสิ่ว้นผู้้้ถืือห้้นต�มีนิย�มีข้้อกำำ�หนดสิิทธิิ	(เท่�)3 0.94 1.62 0.90

อัตริ�หนี�สิินสิ้ทธิิต่อ	EBITDA	(เท่�)	 2.58 5.20 8.45

อัตริ�หนี�สิินสิ้ทธิิต่อ	EBITDA	(เท่�)4 2.56 4.16 6.40

อัตริ�ผู้ลตอบแทนจำ�กำสิินทริัพื่ย์ริว้มี	 6.0 3.6 1.8

อ้ตราส่วนี้แสด้งประสิที่ธิิภัาพีในี้กู้ารด้ำาเนี้ินี้งานี้   

อัตริ�ผู้ลตอบแทนจำ�กำสิินทริัพื่ย์	(ริ้อยละ) 6.0 3.6	 1.8

อัตริ�ผู้ลตอบแทนจำ�กำสิินทริัพื่ย์ถื�ว้ริ	(ริ้อยละ) 29.4	 23.5	 9.9

อัตริ�กำ�ริหมี้นเว้ียนข้องสิินทริัพื่ย์	(เท่�) 1.52	 1.22 0.81

3	 คำำ�นว้ณโดย	หนี�สิินที�มีีภ�ริะดอกำเบี�ย	ไมี่ริว้มีหนี�สิินต�มีสิัญญ�เชี่�	หักำด้ว้ยเงินสิดและริ�ยกำ�ริเทียบเท่�เงินสิด	และเงินลงท้นชีั�ว้คำริ�ว้	/	 

(สิ่ว้นข้องผู้้้ถืือห้้น	+	หนี�สิินภ�ษัีเงินได้ริอกำ�ริตัดบัญชีี	–	สิินทริัพื่ย์ภ�ษัีเงินได้ริอกำ�ริตัดบัญชีี)

4	 คำำ�นว้ณโดย	หนี�สิินที�มีีภ�ริะดอกำเบี�ย	ไมี่ริว้มีหนี�สิินต�มีสิัญญ�เชี่�	หักำด้ว้ยเงินสิดและริ�ยกำ�ริเทียบเท่�เงินสิด	และเงินลงท้นชีั�ว้คำริ�ว้	/	 

กำำ�ไริกำ่อนหักำดอกำเบี�ย	ภ�ษัี	คำ่�เสิื�อมีริ�คำ�	และคำ่�ตัดจำำ�หน่�ย
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ข้้อมููลทั่วไป้ 
และข้้อมููลสำาคัญอื่น



5. ข้้อมููลทั่วไปและข้้อมููลสำาคัญอื่น

5.1. ข้้อมููลทั่วไป
บ้คำคำลอ้�งอิงอื�นๆ

นี้ายที่ะเบียนี้หล้กู้ที่ร้พีย์ บริิษััทศ้นย์ริับฝ้�กำหลักำทริัพื่ย์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด

อ�คำ�ริตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย	เลข้ที�	93	ถืนนริัชีด�ภิเษักำ	เข้ตดินแดง	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	10400

โทริศัพื่ท์	0-2009-9999	(Call	Center)

www.set.or.th/tsd

ผ้�สอบบ้ญชำีของบริษ้ที่ น�งสิ�ว้มีัญชี้ภ�	สิิงห์สิ้ข้สิว้ัสิดิ�	ผู้้้สิอบบัญชีีริับอน้ญ�ตเลข้ที�	6112

บริิษััท	เคำพื่ีเอ็มีจำี	ภ้มีิไชีย	สิอบบัญชีี	จำำ�กำัด

1	อ�คำ�ริเอ็มีไพื่ริ์ท�ว้เว้อริ์	ชีั�น	50-51	ถืนนสิ�ทริ	เข้ตสิ�ทริ	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	

โทริศัพื่ท์	0-2677-2060

นี้ายที่ะเบียนี้ห้�นี้กู้้�	 

และผ้�แที่นี้ผ้�ถ่อห้�นี้กู้้�

ห้้นกำ้้	คำริั�งที�	1/2556

น�ยทะเบียนห้้นกำ้้	-	ธิน�คำ�ริกำริ้งไทย	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

เลข้ที�	977/3	อ�คำ�ริเอสิ.เอม็ี	ท�ว้เว้อร์ิ	ชัี�น	4	ถืนนพื่หลโยธินิ	แข้ว้งสิ�มีเสินใน	เข้ตพื่ญ�ไท	กำร้ิงเทพื่ฯ	10400

โทริศัพื่ท์	0-2298-0830	ต่อ	129

ผู้้้แทนผู้้้ถืือห้้นกำ้้	-	ธิน�คำ�ริไทยพื่�ณิชีย์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

อ�คำ�ริ	2	ชีั�น	3	เลข้ที�	1060	ถืนนเพื่ชีริบ้ริีตัดใหมี่	แข้ว้งมีักำกำะสิัน	เข้ตริ�ชีเทว้ี	กำริ้งเทพื่ฯ	10400

โทริศัพื่ท์	0-2256-2316

ห้้นกำ้้	คำริั�งที�	1/2557,	คำริั�งที�	2/2557,	คำริั�งที�	3/2557,	คำริั�งที�	3/2560,	คำริั�งที�	1/2562,	คำริั�งที�	1/2563, 

คำริั�งที�	2/2563,	คำริั�งที�	1/2564,	คำริั�งที�	2/2564	และห้้นกำ้้ด้อยสิิทธิิที�มีีลักำษัณะคำล้�ยท้น	คำริั�งที�	1/2560 

และคำริั�งที�	1/2564

น�ยทะเบียนห้้นกำ้้และผู้้้แทนผู้้้ถืือห้้นกำ้้		-	ธิน�คำ�ริกำริ้งไทย	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

เลข้ที�	977/3	อ�คำ�ริเอสิ.เอม็ี	ท�ว้เว้อร์ิ	ชัี�น	4	ถืนนพื่หลโยธินิ	แข้ว้งสิ�มีเสินใน	เข้ตพื่ญ�ไท	กำร้ิงเทพื่ฯ	10400

โทริศัพื่ท์	0-2298-0830	ต่อ	129

ห้้นกำ้้	คำริั�งที�	1/2558,	คำริั�งที�	2/2558,	คำริั�งที�	1/2559,	คำริั�งที�	2/2559,	คำริั�งที�	1/2560	และคำริั�งที�	2/2560

น�ยทะเบียนห้้นกำ้้	-	ธิน�คำ�ริกำริ้งไทย	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

เลข้ที�	977/3	อ�คำ�ริเอสิ.เอม็ี	ท�ว้เว้อร์ิ	ชัี�น	4	ถืนนพื่หลโยธินิ	แข้ว้งสิ�มีเสินใน	เข้ตพื่ญ�ไท	กำร้ิงเทพื่ฯ	10400

โทริศัพื่ท์	0-2298-0830	ต่อ	129

5.2 ข้้อมููลสำาคัญอื่น
5.2.1 ข้้อมููลอื่นที่อาจมูีผลกระทบต่อการตัดสินใจข้องผู้ลงทุนอย่างมูีนัยสำาคัญ

สรุปสาระสำาคัญของสัญญาให�ใช�สิทธุิ	 (Area	License	Agreement)	ระหว่างบริษััทฯ	กับ	7-Eleven,	 Inc.	 (“สัญญา 
ให�ใช�สิทธุิ”)	 และสัญญาเกี�ยวกับการให�ความยินยอมในการเสนอขายหุ�นต่่อประชาชนและการแก�ไขเพ่�มเต่ิมสัญญา 
ให�ใช�สิทธุิ	ระหว่างบริษััทฯ	และ	CPG	และ	7-Eleven,	Inc.	(“สัญญาให�ความยินยอม”)	

บริิษัทัฯ	ไดท้ำ�สิญัญ�ให้ใช้ีสิิทธิกิำบั	7-Eleven,	Inc.	(เดมิีชืี�อ	“The	Southland	Corporation”)	เมืี�อว้นัที�	7	พื่ฤศจำกิำ�ยน	
2531	โดยบริิษัทัฯ	ไดร้ิบัสิิทธิใินกำ�ริดำ�เนินธิร้ิกิำจำคำ�้ปลกีำปริะเภทริ�้นค้ำ�สิะดว้กำซึ่ื�อภ�ยใต้เคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริค้ำ�	“7-Eleven”	
ในปริะเทศไทย	ภ�ยใต้สิญัญ�ดังกำล�่ว้	7-Eleven,	Inc.	ให้สิิทธิแิกำบ่ริิษัทัฯ	แตเ่พีื่ยงผู้้เ้ดียว้	(Exclusive	Right)	ในกำ�ริใช้ีริะบบ	
7-Eleven	เคำริื�องหมี�ยกำ�ริคำ้�	และคำว้�มีลับท�งกำ�ริคำ้�เพื่ื�อปริะกำอบกำิจำกำ�ริหริือให้สิิทธิิชี่ว้งเป็นริ�ยๆ	ไปในปริะเทศไทย	
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พื่ร้ิอมีกำับมีีสิิทธิิในลักำษัณะไมี่ใชี่กำ�ริให้สิิทธิิแต่เพีื่ยงผู้้้เดียว้	 (Non-Exclusive	 Right)	 ในกำ�ริใช้ีเคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริค้ำ�ย่อย	
(Ancillary	 Trademarks)	ต่�งๆ	ข้อง	 7-Eleven,	 Inc.	 ริว้มีถื่งกำ�ริริับบริิกำ�ริเกำี�ยว้กำับกำ�ริฝึกำอบริมี	คำว้�มีชี่ว้ยเหลือท�ง 
ด้�นเทคำนิคำต่�งๆ	ต�มีข้้อตกำลงและเงื�อนไข้ในสิัญญ�	 โดยบริิษััทฯ	 ได้ตกำลงที�จำะจำ่�ยคำ่�ตอบแทนให้แกำ่	 7-Eleven,	 Inc.	 
ในร้ิปข้องคำ�่สิิทธิ	ิLicense	Royalty	เป็นริ�ยเดอืน	โดยคำดิต�มีอตัริ�สิว่้นร้ิอยละตอ่ยอดข้�ยริว้มีริ�ยเดอืนต�มีริ�ยละเอยีด
ที�ริะบ้ไว้้ในสิัญญ�

นอกำเหนือจำ�กำที�กำล่�ว้มี�แล้ว้สิัญญ�ดังกำล่�ว้มีีเงื�อนไข้ที�บริิษััทฯ	 จำะต้องปฏิิบัติต�มีข้้อตกำลงและเงื�อนไข้ในสิัญญ�
ในสิ�ริะสิำ�คำัญดังนี�
1.	 บริิษัทัฯ	 ต้องดำ�ริงจำำ�นว้นร้ิ�นค้ำ�ที�เปิดดำ�เนนิกำ�ริขั้�นตำ��ไม่ีน้อยกำว่้�อัตริ�ส่ิว้นร้ิอยละหริอืจำำ�นว้นร้ิ�นค้ำ�ที�กำำ�หนดไว้้ 

และต�มีเงื�อนไข้ในสิัญญ�ตลอดอ�ย้สัิญญ�นี�	 ห�กำบริิษััทฯ	 ไมี่สิ�มี�ริถืดำ�เนินกำ�ริดังกำล่�ว้ได้	 7-Eleven,	 Inc.	 
จำะมีีสิิทธิเิข้้�เป็นผู้้้ปริะกำอบกิำจำกำ�ริร้ิ�นค้ำ�นั�นเองหริอืให้สิิทธิกิำบับค้ำคำลอื�นเพืื่�อดำ�เนินกำ�ริโดยไม่ีถืือเป็นกำ�ริผิู้ดสัิญญ�
กำบับริษิัทัฯ	(ณ	สิิ�นปี	2564	มีีริ้�น	7-Eleven	ทั�ว้ปริะเทศจำำ�นว้น	13,134	สิ�ข้�	ซึ่่�งสิ้งกำว้่�จำำ�นว้นริ้�นข้ั�นตำ��ที�ต้อง
ดำ�ริงไว้้ต�มีสิัญญ�)	

2.	 บริิษััทฯ	 จำะไม่ีโอนสิิทธิิต�มีสัิญญ�นี�ไม่ีว่้�ทั�งหมีดหริือบ�งส่ิว้นโดยปริ�ศจำ�กำคำว้�มียินยอมีเป็นล�ยลักำษัณ์อักำษัริ 
ข้อง	7-Eleven,	Inc.	

3.	 บริิษัทัฯ	จำะไม่ีออกำห้้นเพิื่�มีหริอืหลกัำทริพัื่ย์ตริ�สิ�ริอื�นใดที�สิ�มี�ริถืเปลี�ยนแปลงเป็นห้้นหริอืโอนห้น้หริอืผู้ลปริะโยชีน์
ในห้้นโดยปริ�ศจำ�กำคำว้�มียินยอมีข้อง	7-Eleven,	Inc.

4.	 บริิษััทฯ	ต้องชีดใชีค้ำ่�เสิียห�ยและปกำป้อง	7-Eleven,	Inc.	จำ�กำกำ�ริถื้กำเริียกำคำ่�เสิียห�ยคำ่�ปริับคำว้�มีริับผู้ิด	(ริว้มีทั�ง 
คำว้�มีรัิบผิู้ดต�มีกำฎหมี�ยแริงง�น)	กำ�ริฟ้องร้ิองและในบริริด�ค่ำ�ใชีจ้ำ�่ยอื�นๆ	ที�เกำดิข่้�นต�มีเงื�อนไข้ที�ริะบไ้ว้้ในสิญัญ�

5.	 บริิษััทฯ	 จำะต้องดำ�เนินกำ�ริที�จำำ�เป็นเพื่ื�อปกำป้อง	 Goodwill	 และชีื�อเสิียงท�งเคำริื�องหมี�ยกำ�ริคำ้�	ห�กำไมี่ดำ�เนินกำ�ริ 
บริิษัทัฯ	ตกำลงที�จำะจำ�่ยคำ�่เสิยีห�ยที�เกำดิข่้�นใหแ้ก่ำ	7-Eleven,	Inc.	คำำ�นว้ณต�มียอดข้�ยริว้มีริ�ยเดอืนต�มีริ�ยละเอยีด
ที�ริะบ้ไว้้ในสิัญญ�ริะหว้่�งที�บริิษััทฯ	ทำ�ผู้ิดหริืออย้่ในริะหว้่�งกำริะบว้นกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�ท�งศ�ลหริืออน้ญ�โตต้ล�กำ�ริ

6.	 ในกำริณีที�หลกัำทรัิพื่ย์ข้องบริิษัทัฯ	ไม่ีได้จำดทะเบยีนซึ่ื�อข้�ยในตล�ดหลกัำทรัิพื่ย์	ถ้ื�บริิษัทัฯ	ได้รัิบคำำ�เสินอซึ่ื�อกำจิำกำ�ริหริอื 
กำริริมีสิิทธิิ�ในทริัพื่ย์สิินและยอมีริับข้้อเสินอนั�น	 บริิษััทฯ	 ต้องให้	 7-Eleven,	 Inc.	 ใชี้สิิทธิิพื่ิจำ�ริณ�ซึ่ื�อกำ่อนภ�ยใต้ 
ข้้อเสินอเดียว้กำันโดย	7-Eleven,	Inc.	สิ�มี�ริถืใชี้สิิทธิินี�ได้ภ�ยใน	60	ว้ัน	หลังจำ�กำได้ริับแจำ้งจำ�กำบริิษััทฯ	ในกำริณ ี
ที�	7-Eleven,	Inc.	ไมีใ่ชีสิ้ิทธิดิงักำล่�ว้	บริิษัทัฯ	มีีสิิทธิทิี�จำะข้�ยกำจิำกำ�ริหริอืกำริริมีสิิทธิิ�ในทริพัื่ยสิ์ินดงักำล�่ว้ใหแ้กำบ่ค้ำคำล
เสินอซึ่ื�อได้	 โดยบริิษััทฯ	 มีีหน้�ที�	 (กำ)	 โอนสิิทธิิต�มีส่ิว้นข้องสัิญญ�นี�ให้แก่ำผู้้้เสินอซึ่ื�อและชีดใชี้คำ่�เสิียห�ยที�อ�จำ 
มีีข้่�นต่อ	7-Eleven,	 Inc.	(ข้)	ชีำ�ริะเงินใดๆ	ที�คำ้�งชีำ�ริะอย้่แกำ่	7-Eleven,	 Inc.	จำนคำริบถื้ว้นและ	(คำ)	ดำ�เนินกำ�ริ 
ให้ผู้้้เสินอซึ่ื�อดำ�เนินกำ�ริต�มีเงื�อนไข้ที�ริะบ้ไว้้ในสิัญญ�

สิัญญ�ดังกำล่�ว้ไม่ีได้กำำ�หนดเว้ล�สิิ�นส้ิดไว้้แน่นอนแต่อ�จำสิิ�นผู้ลห�กำมีีกำ�ริผิู้ดสิัญญ�ข้องคำ้่สัิญญ�	 ซึ่่�งริว้มีถื่ง 
ในกำริณีหน่�งกำริณีใดดังต่อไปนี�	
(1)		 บริิษัทัฯ	ปฏิิบตัผิู้ดิสัิญญ�	ไม่ีชีำ�ริะเงินต�มีกำำ�หนด	และมีไิด้แก้ำไข้ภ�ยใน	30	วั้น	นับแต่วั้นที�	7-Eleven,	Inc.	ได้แจ้ำง

มี�ยังบริิษััทฯ	ในกำริณีดังกำล่�ว้สิัญญ�นี�จำะถื้กำยกำเลิกำทันที	โดย	7-Eleven,	Inc.	ไมี่ต้องแจำ้งเป็นล�ยลักำษัณ์อักำษัริอีกำ	
(2)		 7-Eleven,	Inc.	มีีสิิทธิยิกำเลกิำสิญัญ�นี�ในกำริณีต่อไปนี�	(กำ)	บริิษัทัฯ	ได้ยื�นข้อล้มีละล�ย	พิื่ทกัำษ์ัทรัิพื่ย์หริอืปริบัโคำริงสิร้ิ�ง

องคำ์กำริ	หริือในกำริณีอื�นใดที�คำล้�ยคำล่งกำัน	 (ข้)	บริิษััทฯ	ถื้กำฟ้องล้มีละล�ย	และมีิได้มีีกำ�ริยกำเลิกำฟ้องในริะยะเว้ล� 
ที�กำำ�หนดในสิญัญ�	(คำ)	7-Eleven,	Inc.	เหน็ว่้�บริิษัทัฯ	ไม่ีสิ�มี�ริถืชีำ�ริะหนี�ได้ต�มีกำำ�หนด	(ง)	บริิษัทัฯ	โอนสิิทธิเิพื่ื�อ 
ปริะโยชีน์ข้องเจำ้�หนี�	หริือไมี่สิ�มี�ริถืจำ่�ยคำ่�สิิทธิิ	(License	Royalty)	ได้	เนื�องจำ�กำเกำิดเหต้สิ้ดว้ิสิัยเกำินกำว้่�	180	ว้ัน	 
(จำ)	 หน่ว้ยง�นริ�ชีกำ�ริในปริะเทศไทยไมี่อน้มีัติกำ�ริโอนเงินออกำนอกำปริะเทศให้	 7-Eleven,	 Inc.	 หรืิอหน่ว้ยง�น
ริ�ชีกำ�ริไมี่อน้มีัติให้เคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริคำ้�ข้อง	 7-Eleven,	 Inc.	 สิ�มี�ริถืใชี้ได้	 ในกำริณีที�เคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริคำ้�ข้อง	
7-Eleven,	Inc.	ไมีส่ิ�มี�ริถืใช้ีได้ในปริะเทศไทย	คำ้สั่ิญญ�จำะตกำลงให้ใช้ีเคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริค้ำ�ใหมีห่ริอื	7-Eleven,	Inc.	 
อ�จำเลือกำยกำเลิกำสิัญญ�นี�กำ็ได้	
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(3)		 บริิษััทฯ	มีีสิิทธิิยกำเลิกำสิัญญ�นี�ในกำริณีที�	7-Eleven,	Inc.	ผู้ิดสิัญญ�อย่�งเป็นนัยสิำ�คำัญเป็นเว้ล�ติดต่อกำัน	30	ว้ัน	 
หลังจำ�กำที�บริิษััทฯ	 ได้แจำ้งไปยัง	 7-Eleven,	 Inc.	 โดยบริิษััทฯ	 ยังคำงมีีหน้�ที�ที�ต้องแสิดงเจำตน�เลิกำสัิญญ�ไปยัง	
7-Eleven	Inc.	และปฏิิบัติต�มีเงื�อนไข้บ�งปริะกำ�ริต�มีที�ริะบ้ไว้้ในสิัญญ�

เมืี�อสิญัญ�นี�สิิ�นส้ิดลงไมีว่่้�ดว้้ยเหต้ผู้ลใดก็ำต�มียกำเว้้นสัิญญ�นี�ถืก้ำยกำเลิกำโดยบริิษัทัฯ	เพื่ริ�ะ	7-Eleven,	Inc.	ปฏิิบตัิ
ผู้ดิสิ�ริะสิำ�คำัญข้องสิญัญ�	7-Eleven,	Inc.	มีสีิทิธิิเลอืกำซึ่ื�อสินิคำ้�อ้ปกำริณ	์ที�ดนิ	สิิ�งปลก้ำสิริ�้ง	หริอืทริพัื่ยส์ินิต�่งๆ	ตลอดจำน
บริิษัทัฯ	ต้องโอนใบอน้ญ�ตต�่งๆ	ใหแ้กำ	่7-Eleven,	Inc.	โดยบริิษัทัฯ	ต้องรัิบผู้ดิชีอบชีำ�ริะค่ำ�ใชีจ้ำ�่ยภ�ษัแีละคำ�่ธิริริมีเนยีมี
ในกำ�ริโอนทรัิพื่ย์สิินต่�งๆ	 ริว้มีทั�งหย้ดใช้ีเคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริค้ำ�คำว้�มีลับท�งกำ�ริค้ำ�และริะบบ	 7-Eleven	 และต้องคำืนหริือ
ทำ�ล�ยคำว้�มีลับท�งกำ�ริคำ้�ทั�งหมีดริว้มีทั�งคำ้่มีือและสิำ�เน�เอกำสิ�ริต่�งๆ	ต�มีคำำ�สิั�งข้อง	7-Eleven,	Inc.

ยกำเว้้นสิัญญ�นี�ถื้กำยกำเลิกำโดยบริิษััทฯ	เพื่ริ�ะ	7-Eleven,	Inc.	ปฏิิบัติผู้ิดสิ�ริะสิำ�คำัญข้องสิัญญ�	บริิษััทฯ	และบ้คำคำล
ที�เกำี�ยว้ข้้องกำับบริิษััทฯ	 โดยท�งตริง	 โดยท�งอ้อมี	 ริว้มีถื่งตัว้แทนผู้้้ถืือห้้นจำะต้องไมี่ดำ�เนินธิ้ริกิำจำด้�นริ้�นคำ้�สิะดว้กำซึ่ื�อ 
เป็นริะยะเว้ล�	7	ปี	หลังจำ�กำสิัญญ�นี�สิิ�นสิ้ดลงในปริะเทศสิหริัฐอเมีริิกำ�หริือปริะเทศใดๆ	ในโลกำที�	7-Eleven,	Inc.	ดำ�เนิน
ธิ้ริกำิจำเองให้แฟรินไชีส์ิหริือให้สิิทธิิอย่้	 เว้้นแต่กำริณีที�	 7-Eleven,	 Inc.	 หริือบ้คำคำลที�	 7-Eleven,	 Inc.	 แต่งตั�งมีอบหมี�ย 
ไมี่ใชี้สิิทธิิเข้้�ซึ่ื�อกำิจำกำ�ริต่อจำ�กำบริิษััทฯ	

ในสิญัญ�ให้ใช้ีสิิทธิยิงักำำ�หนดว่้�	ห�กำบริิษัทัฯ	จำะทำ�กำ�ริข้�ยห้้นต่อปริะชี�ชีนหรืิอบค้ำคำลใดๆ	โดยนำ�ห้้นเข้้�จำดทะเบยีน
ซึ่ื�อข้�ยในตล�ดหลักำทริัพื่ย์	 บริิษััทฯ	 จำะต้องแจำ้งให้	 7-Eleven,	 Inc.	 ทริ�บโดยทันทีถื่งเงื�อนไข้	 ข้้อเสินอ	 ริว้มีถื่งข้้อม้ีล 
ที�เกำี�ยว้ข้้องทั�งหมีด	 โดย	 7-Eleven,	 Inc.	 ตกำลงที�จำะอน้ญ�ตต�มีข้้อเสินอดังกำล่�ว้ภ�ยใต้เงื�อนไข้บ�งปริะกำ�ริ	 ริว้มีถ่ืง 
เงื�อนไข้ที�ว่้�	ณ	เว้ล�ที�เสินอข้�ยห้้น	จำำ�นว้นห้้นที�เสินอข้�ยต้องไมี่เกำินกำว้่�ริ้อยละ	49	ข้องท้นจำดทะเบียน	ซึ่่�งกำ�ริออกำและ
เสินอข้�ยห้้นในคำรัิ�งนี�ได้ริับอน้ญ�ตจำ�กำ	 7-Eleven,	 Inc.	 โดยคำริบถื้ว้นถื้กำต้องแล้ว้	 ต�มีข้้อตกำลงและเงื�อนไข้ในสัิญญ� 
ให้คำว้�มียินยอมี	ซึ่่�งมีีสิ�ริะสิำ�คำัญโดยย่อ	ดังนี�

ต�มีข้้อกำำ�หนดข้องสัิญญ�ให้ใชีสิ้ิทธิข้ิ้�งต้น	7-Eleven,	Inc.	ตกำลงใหค้ำว้�มียินยอมีต่อกำ�ริเสินอข้�ยห้น้ตอ่ปริะชี�ชีน	
ริว้มีถืง่กำ�รินำ�ห้้นเข้้�จำดทะเบยีนซึ่ื�อข้�ยในตล�ดหลกัำทริพัื่ย์ในคำรัิ�งนี�โดยกำ�ริเข้้�ทำ�สิญัญ�ใหค้ำว้�มียนิยอมีกัำบบริิษัทัฯ	และ	
CPG	เมีื�อว้ันที�	20	สิิงห�คำมี	2546	พื่ริ้อมีกำับกำ�ริให้คำว้�มียินยอมี	บริิษััทฯ	และ	7-Eleven,	Inc.	ยังได้มีีกำ�ริตกำลงแกำ้ไข้
สิ�ริะสิำ�คำัญบ�งปริะกำ�ริในสิัญญ�ให้ใชี้สิิทธิิ	ริว้มีถื่ง	CPG	ได้ตกำลงที�จำะเข้้�ผู้้กำพื่ันต�มีข้้อตกำลงในสิัญญ�ให้คำว้�มียินยอมี	
โดยมีีสิ�ริะสิำ�คำัญโดยย่อ	ดังนี�

ในกำ�ริเข้้�ทำ�สิัญญ�ให้คำว้�มียินยอมีดังกำล่�ว้	 บริิษััทฯ	 และ	 CPG	 ได้ให้คำำ�ริับริองและสิัญญ�ต่อ	 7-Eleven,	 Inc.	 
ในเริื�องต่�งๆ	ซึ่่�งริว้มีถื่ง	 (กำ)	ห้้นทั�งหมีดข้องบริิษััทฯ	 และข้อง	 CPG	 จำะมีิได้อย้่หริือถื้กำให้เป็นหลักำปริะกำันหนี�จำำ�นำ�หริือ 
กำ่อให้เกำิดภ�ริะผู้้กำพื่ันใดๆ	เว้้นแต่จำะได้ริับคำว้�มียินยอมีเป็นล�ยลักำษัณ์อักำษัริจำ�กำ	7-Eleven,	Inc.	กำ่อน	(ข้)	บริิษััทฯ	และ	
CPG	ตกำลงที�จำะไมี่เข้้�ทำ�สิัญญ�ใดๆ	ซึ่่�งจำะเป็นเหต้ใหเ้ป็นกำ�ริปฏิบิัติผู้ิดสิญัญ�ใหค้ำว้�มียนิยอมีฉบับนี�	หริือในท�งกำลับกำัน
จำะสิ่งผู้ลให้กำ�ริปฏิิบัติต�มีสิัญญ�ให้คำว้�มียินยอมีฉบับนี�มีีผู้ลเป็นกำ�ริปฏิิบัติผู้ิดสิัญญ�ใดๆ	ดังกำล่�ว้	(คำ)	ตลอดอ�ย้ข้อง 
สิัญญ�ให้ใชี้สิิทธิิ	 CPG	 จำะดำ�ริงไว้้ซึ่่�งอำ�น�จำในกำ�ริแต่งตั�งและอำ�น�จำคำว้บคำ้มีจำำ�นว้นกำริริมีกำ�ริข้้�งมี�กำข้องบริิษััทฯ	 
ห�กำไม่ีสิ�มี�ริถืดำ�เนนิกำ�ริได้	CPG	ตกำลงที�จำะซึ่ื�อห้้นข้องบริิษัทัฯ	ในจำำ�นว้นที�จำะทำ�ให้	CPG	เป็นผู้้ถ้ือืห้้นมี�กำกำว่้�ร้ิอยละ	50	 
ข้องห้้นที�ออกำและจำำ�หน่�ยแล้ว้ทั�งหมีดข้องบริิษััทฯ

นอกำเหนือจำ�กำกำ�ริให้คำำ�ริับริองและสัิญญ�ดังกำล่�ว้	 คำ้่สัิญญ�ได้ตกำลงแก้ำไข้เปลี�ยนแปลงเงื�อนไข้และข้้อตกำลงต�มี
สิัญญ�ให้ใชี้สิิทธิิบ�งข้้อโดยสิ�ริะสิำ�คำัญข้องสิ่ว้นที�ได้แกำ้ไข้สิริ้ปได้ดังนี�
(กำ)	 บริิษััทฯ	และ	CPG	ริับทริ�บและเข้้�ใจำว้่�กำ�ริที�	7-Eleven,	Inc.	ได้ให้ใชี้สิิทธิิในเคำริื�องหมี�ยกำ�ริคำ้�และสิิทธิิอื�นแกำ่

บริิษัทัฯ	ต�มีสัิญญ�ให้ใช้ีสิิทธิ	ิเนื�องจำ�กำคำว้�มีเชืี�อมัี�นในคำว้�มีสิ�มี�ริถืท�งธิร้ิกิำจำ	ท�งกำ�ริเงนิ	และชืี�อเสิยีงข้องบริิษัทัฯ		 
CPG	 และกำล่้มีผู้้้ถืือห้้นข้องบริิษััทฯ	 และ	 CPG	 ดังนั�น	 CPG	 และบ้คำคำลที�เกีำ�ยว้ข้้อง	 ริว้มีถ่ืงบริิษััทร่ิว้มีข้อง	 CPG	 
(ต�มีริ�ยละเอยีดในสัิญญ�)	ตกำลงที�จำะไม่ีโอน	ข้�ย	จำำ�นำ�	ก่ำอภ�ริะผู้้กำพัื่น	หริอืจำำ�หน่�ยไปโดยปริะกำ�ริใด	ซ่ึ่�งห้น้หริอื 
ผู้ลปริะโยชีน์ไมีว่้�่ท�งตริงหริอืท�งออ้มีในห้น้ข้องบริิษัทัฯ	หริอืทรัิพื่ย์สิินทั�งหมีด	หริอืในสิดัสิว่้นที�สิำ�คำญัข้องบริิษัทัฯ		
โดยไมี่ได้ริับคำว้�มียินยอมีจำ�กำ	7-Eleven,	Inc.	แต่ไมี่ริว้มีถื่งกำ�ริโอน	ข้�ย	จำำ�นำ�	กำ่อภ�ริะผู้้กำพื่ัน	หริือจำำ�หน่�ยไป 
ซึ่่�งห้้นข้องบริิษััทฯ	โดย	CPG	หริือบริิษััทริ่ว้มีข้อง	CPG	ห�กำ	CPG	ยงัคำงถืือห้น้ในบริิษััทฯ	ไมี่ว้�่ท�งตริงหริือท�งอ้อมี
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เกำนิกำว่้�จำำ�นว้น	157,500,000	ห้้น	(ณ	ริ�คำ�พื่�ร์ิ	10	บ�ท)	และดำ�ริงไว้้ซ่ึ่�งอำ�น�จำในกำ�ริแต่งตั�ง	และอำ�น�จำคำว้บคำม้ี
จำำ�นว้นกำริริมีกำ�ริข้้�งมี�กำข้องบริิษััทฯ	ทั�งนี�	CPG	หริือบริิษััทริ่ว้มีข้อง	CPG	จำะต้องแจำ้งกำ�ริโอน	ข้�ย	จำำ�นำ�	กำ่อภ�ริะ
ผู้้กำพื่ันในห้้นดังกำล่�ว้ข้้�งต้นให้	7-Eleven,	Inc.	ทริ�บล่ว้งหน้�ไมี่น้อยกำว้่�	30	ว้ัน

(ข้)	 ภ�ยหลังกำ�ริเสินอข้�ยห้้นต่อปริะชี�ชีนในแต่ละคำรัิ�ง	 CPG	 จำะถืือห้้นในบริิษััทฯ	 ไมี่ว่้�โดยท�งตริงหริือท�งอ้อมี 
ไมี่น้อยกำว้่�จำำ�นว้น	157,500,000	ห้้น	(ณ	ริ�คำ�พื่�ริ์	10	บ�ท)

(คำ)	 ตริ�บเท่�ที�หลกัำทริพัื่ยข์้องบริษิััทฯ	เป็นหลกัำทริพัื่ยจ์ำดทะเบียนซึ่ื�อข้�ยในตล�ดหลกัำทริพัื่ย	์ห�กำ	CPG	ไดร้ิบัข้้อเสินอ
ซึ่ื�อห้้นข้องบริิษััทฯ	ที�ตนถืือจำ�กำบ้คำคำลอื�นและปริะสิงคำ์จำะข้�ยห้้นดังกำล่�ว้	และ	7-Eleven,	Inc.	พื่ิจำ�ริณ�เห็นว้่�กำ�ริ 
ข้�ยห้้นดังกำล่�ว้จำะทำ�ให้	 CPG	 และบริิษััทร่ิว้มี	 (ต�มีริ�ยละเอียดในสิัญญ�)	 ส้ิญเสิียอำ�น�จำกำ�ริคำว้บคำ้มีบริิษััทฯ		 
CPG	 จำะต้องเสินอข้�ยห้้นดังกำล่�ว้ให้	 7-Eleven,	 Inc.	 กำ่อน	ภ�ยใต้ข้้อเสินอเดียว้กำันกำับที�บ้คำคำลอื�นเสินอแกำ่	 CPG	
โดยจำะต้องดำ�เนินกำ�ริต�มีข้ั�นตอนที�ริะบ้ในสิัญญ�

(ง)	 บริิษััทฯ	 จำะไมี่ข้�ย	 โอน	 จำำ�นอง	 จำำ�นำ�	 กำ่อภ�ริะผู้้กำพัื่น	 หริือจำำ�หน่�ยไปโดยปริะกำ�ริอื�นใดซึ่่�งทรัิพื่ย์สิินทั�งหมีด 
หริือในสิัดส่ิว้นที�สิำ�คำัญข้องบริิษััทฯ	 ริว้มีถ่ืงผู้ลปริะโยชีน์ท�งตริงและท�งอ้อมีในทรัิพื่ย์สิินดังกำล่�ว้	 โดยไม่ีได้รัิบ 
คำว้�มียนิยอมีจำ�กำ	7-Eleven,	Inc.	เว้้นแต่เป็นกำ�ริจำำ�หน่�ยสิินคำ้�หรืิอกำ�ริให้บริิกำ�ริในท�งกำ�ริคำ้�ปกำติข้องบริิษััทฯ

(จำ)	 ภ�ริะหน้�ที�ข้องบริิษััทฯ	กำริณีที�สิัญญ�ให้ใชี้สิิทธิิสิิ�นสิ้ดลงมีีกำ�ริแกำ้ไข้เปลี�ยนแปลงโดยมีีสิ�ริะสิำ�คำัญดังนี�
(1)	 ห�กำสัิญญ�ให้ใช้ีสิิทธิสิิิ�นส้ิดลงไมีว่้�่ดว้้ยเหต้ผู้ลใดกำต็�มี	และ	7-Eleven,	Inc.	ไมีใ่ชีสิ้ิทธิทิี�จำะซึ่ื�อสิินคำ�้	อป้กำริณ์	

ที�ดิน	สิิ�งปล้กำสิริ้�ง	หริือทริัพื่ย์สิินต่�งๆ	ที�ใชี้ในกำ�ริปริะกำอบกำิจำกำ�ริข้องบริิษััทฯ	บริิษััทฯ	ตกำลงที�จำะหย้ดใชี้	
ริว้มีถื่งดำ�เนินกำ�ริให้บ้คำคำลที�เกำี�ยว้ข้้อง	 (ต�มีริ�ยละเอียดในสิัญญ�)	 หย้ดใช้ีเคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริค้ำ�	 คำว้�มีลับ 
ท�งกำ�ริค้ำ�	 และริะบบ	 7-Eleven	 ริว้มีถ่ืงเอกำสิ�ริที�มีีลิข้สิิทธิิ�ที�เกำี�ยว้ข้้องอื�นๆ	 คืำนหริือทำ�ล�ยต�มีคำำ�สัิ�งข้อง	
7-Eleven,	Inc.	ซึ่่�งคำว้�มีลับท�งกำ�ริคำ้�ทั�งหมีด	ริว้มีทั�งคำ้่มีือ	(โดยบริิษััทฯ	จำะต้องริับผู้ิดชีอบชีำ�ริะคำ่�ใชี้จำ่�ย
ต่�งๆ	ที�เกำิดข้่�น)	และสิำ�เน�เอกำสิ�ริต่�งๆ	และดำ�เนินกำ�ริอื�นใดต�มีที�ริะบ้ไว้้ในสิัญญ�

(2)	 ห�กำสิญัญ�ให้ใชีสิ้ิทธิสิิิ�นส้ิดลง	เพื่ริ�ะบริิษัทัฯ	ปฏิิบตัผิู้ดิสัิญญ�ให้ใชีสิ้ิทธิไิมีว่้�่ดว้้ยเหต้หน่�งเหต้ใดต�มีที�กำล�่ว้
ในสิร้ิปสิ�ริะสิำ�คำญัข้องสิญัญ�ให้ใช้ีสิิทธิข้ิ้�งตน้	หริอืมีีเหต้เลกิำสิญัญ�ที�ริะบไ้ว้้ในสัิญญ�ใหค้ำว้�มียินยอมีที�ได้
สิริ้ปไว้้ย่อหน้�ถืัดไป	บริิษััทฯ	จำะต้องริับผู้ิดชีำ�ริะคำ่�เสิียห�ย	(Liquidated	Damages)	ให้แกำ่	7-Eleven,	Inc.	 
ในอัตริ�ดังนี�	 (กำ)	 ในกำริณีที�	 7-Eleven,	 Inc.	 ไมี่ใชี้สิิทธิิในกำ�ริซึ่ื�อทรัิพื่ย์สิินทั�งหมีดข้องบริิษััทฯ	 ให้ชีำ�ริะ 
คำ�่เสิยีห�ยเป็นจำำ�นว้นเท�่กัำบ	10	เท�่	ข้องค่ำ�สิิทธิริิ�ยปีถัืว้เฉลี�ยภ�ยในริอบริะยะเว้ล�	12	เดอืนกำอ่นหน�้	(ข้)	 
ในกำริณทีี�	7-Eleven,	Inc.	ใช้ีสิิทธิใินกำ�ริซึ่ื�อทริพัื่ย์สิินทั�งหมีดข้องบริิษัทัฯ	ให้ชีำ�ริะค่ำ�เสิยีห�ยเป็นจำำ�นว้นเท่�กัำบ	
3	 เท่�ข้องค่ำ�สิิทธิิริ�ยปีถัืว้เฉลี�ยภ�ยในริอบริะยะเว้ล�	 12	 เดือนกำ่อนหน้�	 ทั�งนี�	 กำ�ริคิำดคำำ�นว้ณคำ่�เสิียห�ย 
ดังกำล่�ว้ข้้�งต้น	ไมี่ตัดสิิทธิิ	7-Eleven,	Inc.	ที�จำะเริียกำคำ่�เสิียห�ยต�มีที�กำฎหมี�ยหริือสิัญญ�กำำ�หนดไว้้

นอกำเหนือไปจำ�กำเหต้ที�อ�จำทำ�ให้สิัญญ�สิิ�นสิ้ดลงต�มีที�กำล่�ว้ในสิัญญ�ให้ใชี้สิิทธิิสิัญญ�ให้คำว้�มียินยอมียังกำำ�หนด 
ใหเ้หต้ต่อไปนี�ถือืเป็นกำ�ริผิู้ดสิญัญ�ให้ใชีสิ้ิทธิใินสิ�ริะสิำ�คำญั	(กำ)	บริิษัทัฯ	หริอื	CPG	ผู้ดิคำำ�ริบัริองที�สิำ�คำญัในสิญัญ�ใหค้ำว้�มี
ยินยอมีหริือที�เกำี�ยว้กำับกำ�ริเสินอข้�ยหลักำทริัพื่ย์ต่อปริะชี�ชีนในคำริั�งนี�	(ข้)	บริิษััทฯ	หริือ	CPG	ปฏิิบัติผู้ิดข้้อตกำลง	เงื�อนไข้	
หริือสัิญญ�ต่�งๆ	 ในสิ�ริะสิำ�คำัญ	 ซึ่่�งริว้มีถื่งกำ�ริดำ�ริงสิัดสิ่ว้นกำ�ริถืือห้้นภ�ยหลังกำ�ริเสินอข้�ยห้้นต่อปริะชี�ชีนไม่ีว่้�โดย 
ท�งตริงหริือท�งอ้อมีในบริิษััทฯ	ไมี่น้อยกำว้่�	157,500,000	ห้้น	(ณ	ริ�คำ�พื่�ริ์	10	บ�ท)	และกำ�ริที�	CPG	ไมี่ดำ�ริงไว้้ซึ่่�ง
อำ�น�จำในกำ�ริแต่งตั�ง	และอำ�น�จำคำว้บคำ้มีจำำ�นว้นกำริริมีกำ�ริข้้�งมี�กำข้องบริิษััทฯ	และ	CPG	ไมี่สิ�มี�ริถืซึ่ื�อห้้นเพื่ิ�มีจำนทำ�ให้	
CPG	 ถืือห้้นมี�กำกำว่้�ร้ิอยละ	 50	 ข้องห้้นที�ออกำและจำำ�หน่�ยแล้ว้ทั�งหมีดข้องบริิษััทฯ	 ในกำริณีดังกำล่�ว้	 7-Eleven,	 Inc.	
ตกำลงจำะส่ิงหนังสิือบอกำกำล่�ว้ริะบ้ถื่งเหต้ผิู้ดสิัญญ�ให้แกำ่บริิษััทฯ	 และ	 CPG	ห�กำกำ�ริผิู้ดสัิญญ�ดังกำล่�ว้สิ�มี�ริถืเยียว้ย�
แกำ้ไข้ได้	บริิษัทัฯ	จำะต้องดำ�เนนิกำ�ริแก้ำไข้เหต้ดังกำล่�ว้ให้เป็นที�พื่อใจำข้อง	7-Eleven,	Inc.	ภ�ยในริะยะเว้ล�	30	วั้น	(อย่�งไริ
กำต็�มี	7-Eleven,	Inc.	อ�จำจำะกำำ�หนดริะยะเว้ล�ดังกำล่�ว้ให้น้อยลงได้)	ในกำริณีที�บริิษััทฯ	ไมี่สิ�มี�ริถืดำ�เนินกำ�ริแกำ้ไข้ได้
ภ�ยในริะยะเว้ล�ที�กำำ�หนดไว้้	7-Eleven,	Inc.	จำะมีีสิิทธิิดำ�เนินกำ�ริอย่�งใดอย่�งหน่�งดังต่อไปนี�	(กำ)	เลิกำสิัญญ�ให้ใชี้สิิทธิิ	 
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(ข้)	 เพิื่�มีคำ่�สิิทธิิริ�ยเดือนข้องริ้�นคำ้�ที�ได้รัิบอน้ญ�ตให้ใช้ีเคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริค้ำ�ในอัตริ�ที�เท่�กัำบอัตริ�ที�ใช้ีสิำ�หริับกำ�ริให้ 
ใชี้สิิทธิิแกำ่ผู้้้ข้อริับสิิทธิิริ�ยใหมี่	(คำ)	กำำ�หนดให้บริิษััทฯ	และ	CPG	(ห�กำ	CPG	ยังมีีฐ�นะเป็น	Controlling	Principal	ต�มี
คำว้�มีหมี�ยในสัิญญ�ให้คำว้�มียินยอมี)	 เข้้�ทำ�สัิญญ�ให้ใช้ีสิิทธิิฉบับใหม่ี	 ซึ่่�งจำะมีีข้้อกำำ�หนดและเงื�อนไข้ที�แตกำต่�งไป 
จำ�กำเดิมี	 ริว้มีถื่งกำ�ริคำิดคำ่�สิิทธิิ	 และคำ่�ใชี้จำ่�ยในกำ�ริโฆษัณ�ที�เพิื่�มีส้ิงข่้�น	 และ	 (ง)	 แต่งตั�งตัว้แทนข้อง	 7-Eleven,	 Inc.	 
เข้้�ดำ�ริงตำ�แหน่งกำริริริมีกำ�ริข้องบริิษัทัฯ	

สิญัญ�ให้คำว้�มียินยอมีอย่้ภ�ยใต้บังคัำบและกำ�ริตคีำว้�มีข้องกำฎหมี�ยแห่งรัิฐเท็กำซึ่สัิ	ปริะเทศสิหริัฐอเมีริิกำ�

สรุปสาระสำาคัญของสัญญาให�สิทธิุแฟรนไชส์หลัก	 (Master	 Franchise	Agreement)	 ระหว่างบริษััท	CP	ALL	 
(Cambodia)	Co.,	Ltd.	และบริษััท	CP	ALL	Laos	Co.,	Ltd.	กับ	7-Eleven,	Inc.	(รวมเรียกว่า	“สัญญาแฟรนไชส์”)	

บริิษััท	 CP	 ALL	 (Cambodia)	 Co.,	 Ltd.	 ซึ่่�งเป็นบริิษััทย่อยท�งอ้อมีข้องบริิษััทฯ	 ที�จำัดตั�งในปริะเทศกำัมีพื่้ชี�	 และ 
บริิษััท	CP	ALL	Laos	Co.,	Ltd.	ซึ่่�งเป็นบริิษััทย่อยท�งอ้อมีข้องบริิษััทฯ	ที�จำัดตั�งในสิ�ธิ�ริณริัฐปริะชี�ธิิปไตยปริะชี�ชีนล�ว้	
(ริว้มีเรีิยกำว่้�	“บริิษัทัย่อย”)	ได้ทำ�สัิญญ�แฟรินไชีส์ิกัำบ	7-Eleven,	Inc.	(“SEI”)	เมืี�อว้นัที�	5	พื่ฤษัภ�คำมี	2563	(สิำ�หริบั
ปริะเทศกำัมีพื่้ชี�)	และ	28	สิิงห�คำมี	2563	(สิำ�หริับสิ�ธิ�ริณริัฐปริะชี�ธิิปไตยปริะชี�ชีนล�ว้)	โดยบริิษััทย่อยได้ริับสิิทธิิ
ในกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำคำ้�ปลีกำปริะเภทริ้�นค้ำ�สิะดว้กำซึ่ื�อภ�ยใต้เคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริคำ้�	 “7-Eleven”	 ในปริะเทศสิ�ธิ�ริณรัิฐ
ปริะชี�ธิิปไตยปริะชี�ชีนล�ว้และกำัมีพื่้ชี�	ภ�ยใต้สิัญญ�ดังกำล่�ว้	SEI	 ให้สิิทธิิแกำ่บริิษััทย่อย	แต่เพื่ียงผู้้้เดียว้	 (Exclusive	
Right)	 ในกำ�ริใชี้ริะบบ	 7-Eleven	 เคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริคำ้�	 และคำว้�มีลับท�งกำ�ริคำ้�เพืื่�อปริะกำอบกำิจำกำ�ริหริือให้สิิทธิิช่ีว้ง 
เป็นริ�ยๆ	 ไปในปริะเทศสิ�ธิ�ริณริัฐปริะชี�ธิิปไตยปริะชี�ชีนล�ว้และกำัมีพ้ื่ชี�	 โดยสิัญญ�ดังกำล่�ว้มีีเงื�อนไข้ที�บริิษััทย่อย 
จำะต้องปฏิิบัติต�มีข้้อตกำลงและเงื�อนไข้ในสิัญญ�ในสิ�ริะสิำ�คำัญ	เชี่น
-	 บริิษััทย่อยต้องชีำ�ริะคำ่�	 Master	 Franchise	 Fee	ณ	 วั้นเข้้�ทำ�สิัญญ�แฟรินไชีส์ิ	 ริว้มีถื่งชีำ�ริะค่ำ�	 Royalty	 Fee	 

เป็นริ�ยเดือน	 ซึ่่�งคำำ�นว้ณจำ�กำยอดข้�ยริว้มีริ�ยเดือนข้องบริิษััทย่อยจำ�กำกำ�ริปริะกำอบกิำจำกำ�ริร้ิ�นคำ้�สิะดว้กำซึ่ื�อ 
ภ�ยใต้เคำริื�องหมี�ยกำ�ริคำ้�	“7-Eleven”	(“ริ้�นคำ้�”)	

-	 ห�กำบริิษััทย่อยไม่ีสิ�มี�ริถืเปิดริ้�นคำ้�ต�มีจำำ�นว้นขั้�นตำ��ที�กำำ�หนดในแผู้น	 Development	 Schedule	 โดยจำงใจำ	 
(Willful	Misconduct)	หริือปริะมี�ทเลินเล่ออย่�งริ้�ยแริงข้องบริิษััทย่อย	บริิษััทย่อยจำะต้องชีำ�ริะคำ่�ปริับให้แกำ่	SEI	
ต�มีจำำ�นว้นริ�้นคำ�้ที�ไมีส่ิ�มี�ริถืเปิดใหค้ำริบต�มีจำำ�นว้นขั้�นตำ��	และห�กำบริิษัทัยอ่ยไมีส่ิ�มี�ริถืเปิดริ�้นคำ�้ต�มีจำำ�นว้น 
ข้ั�นตำ��ที�กำำ�หนดดังกำล่�ว้	เป็นริะยะเว้ล�	3	ปีติดต่อกำัน	SEI	จำะมีีสิิทธิิ	(กำ)	ยกำเลิกำสิิทธิิ	Exclusivity	ข้องบริิษััทย่อย	
หริือ	(ข้)	บอกำเลิกำสิัญญ�แฟรินไชีสิ์	

-	 ให้ผู้้มี้ีอำ�น�จำคำว้บคำม้ี	(Controlling	Principals)	ข้องบริิษัทัยอ่ย	(ไดแ้กำ	่CP	ALL	และ	Albuera	International	Limited	
ผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่และเป็นบริิษััทย่อยข้อง	 CP	 ALL)	 ต้องคำำ��ปริะกำันกำ�ริปฏิิบัติต�มีหน้�ที�ภ�ยใต้สัิญญ�แฟรินไชีส์ิ 
ข้องบริิษััทย่อย

-	 บริิษััทย่อยจำะต้องชีดใชี้คำว้�มีเสิียห�ยและปกำป้อง	SEI	และกำริริมีกำ�ริ	ผู้้้ถืือห้้น	ผู้้้บริิห�ริ	ผู้้้จำัดกำ�ริ	และล้กำจำ้�งข้อง	
SEI	 สิำ�หริับคำว้�มีเสิียห�ยและคำ่�ใชี้จำ่�ยต่�งๆ	 ที�เกำิดจำ�กำกำ�ริดำ�เนินกำ�ริข้องบริิษััทย่อยภ�ยใต้สิัญญ�แฟรินไชีสิ์	 
(ไม่ีว่้�กำริะทำ�โดยบริิษัทัย่อย	ผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำม้ี	(Controlling	Principals)	ข้องบริิษัทัย่อย	หริอืบริิษัทัในกำล่้มี	กำริริมีกำ�ริ	
ผู้้้จำัดกำ�ริ	ผู้้้บริิห�ริ	ล้กำจำ้�ง	ตัว้แทน	ผู้้้ริับเหมี�	หริือบ้คำคำลอื�นที�กำริะทำ�กำ�ริแทนบริิษััทดังกำล่�ว้)	ต�มีเงื�อนไข้ที�ริะบ ้
ในสัิญญ�แฟรินไชีส์ิ	 และห�กำสัิญญ�แฟรินไชีส์ิสิิ�นส้ิดลงเนื�องจำ�กำ	 SEI	 ใช้ีสิิทธิิบอกำเลิกำสัิญญ�	 (เว้้นแต่เป็นกำริณี 
บอกำเลกิำสิญัญ�เนื�องจำ�กำเหต้ส้ิดวิ้สิยั)	บริิษัทัย่อยจำะต้องรัิบผู้ดิในกำ�ริชีำ�ริะค่ำ�เสีิยห�ย	(Liquidated	Damages)	ให้แก่ำ	
SEI	ต�มีที�ริะบ้ในสิัญญ�แฟรินไชีสิ์	

ทั�งนี�	ต�มีข้้อกำำ�หนดที�ริะบ้ในสิัญญ�แฟรินไชีสิ์	สิัญญ�แฟรินไชีสิ์มีีกำำ�หนดริะยะเว้ล�	30	ปี	โดยริะยะเว้ล�ดังกำล่�ว้
ให้เริิ�มีนับตั�งแต่ว้ันที�เปิดริ้�นคำ้�แริกำ	และคำ้่สิัญญ�สิ�มี�ริถืตกำลงต่ออ�ย้สิัญญ�ไปได้อีกำสิองคำริ�ว้	โดยต่อได้คำริ�ว้ละ	20	ปี
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สิัญญ�แฟรินไชีส์ิจำะสิิ�นผู้ลเมืี�อมีีกำ�ริบอกำเลิกำโดยคำ้่สัิญญ�หริือผู้ิดสิัญญ�ข้องคำ้่สัิญญ�	 ซึ่่�งริว้มีถ่ืงกำริณีหน่�งกำริณีใด
ดังต่อไปนี�	

(1)		 บริิษัทัยอ่ย	มีีสิิทธิบิอกำเลิกำสัิญญ�ในกำริณทีี�บริิษัทัยอ่ยปริะกำอบกำจิำกำ�ริแฟรินไชีสิข์้�ดทน้ติดตอ่กำนั	ต�มีเงื�อนไข้
ที�กำำ�หนดในสิัญญ�แฟรินไชีสิ์

(2)	 ในกำริณีทั�ว้ไป	SEI	มีีสิิทธิบิอกำเลกิำสัิญญ�	ถื�้ห�กำบริิษัทัยอ่ยปฏิิบตัผิู้ดิสัิญญ�แฟรินไชีส์ิ	และมีไิดแ้กำ้ไข้ภ�ยใน	
60	ว้ัน	(หริือริะยะเว้ล�อื�นใดที�คำ้่สิัญญ�ตกำลงกำัน)	นับแต่ว้ันที�	SEI	ได้แจำ้งมี�ยังบริิษััทย่อย

(3)	 SEI	มีีสิิทธิิบอกำเลิกำสิัญญ�	โดยไมี่ต้องให้ริะยะเว้ล�แกำ้ไข้เยียว้ย�ในบ�งกำริณี	เชี่น	(กำ)	กำริณีบริิษััทย่อยจำงใจำ
เปิดเผู้ยข้้อม้ีลคำว้�มีลับให้แกำพ่ื่นักำง�นหริอืบค้ำคำลภ�ยนอกำโดยไม่ีได้ดำ�เนนิกำ�ริให้บค้ำคำลดงักำล่�ว้ตกำลงรัิกำษั�
คำว้�มีลับ	(Willful	and	Material	Breach)	(ข้)	กำริณีมีีกำ�ริจำงใจำใชี้ทริัพื่ย์สิินท�งปัญญ�	ข้้อมี้ล	หริือริะบบข้อง	
SEI	โดยไมี่ถื้กำต้องอย่�งมีีนัยสิำ�คำัญ	(คำ)	กำริณีบริิษััทย่อย	หริือผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มี	(Controlling	Principals)	
ข้องบริิษััทย่อย	 เข้้�ส่้ิกำริะบว้นกำ�ริล้มีละล�ยหริือฟ้ื้นฟ้กิำจำกำ�ริ	 (ง)	 กำริณีบริิษััทย่อย	 จำงใจำผิู้ดข้้อกำฎหมี�ย	
Anti-Terrorism	Laws

เมืี�อสิัญญ�แฟรินไชีส์ิสิิ�นส้ิดลง	 SEI	 หริือบ้คำคำลที�	 SEI	 แต่งตั�งจำะมีีสิิทธิิซึ่ื�อกำิจำกำ�ริจำ�กำบริิษััทย่อยที�ริ�คำ�ตล�ด	 
(Fair	Market	Value)	ซึ่่�งกำำ�หนดโดยผู้้้ปริะเมีินริ�คำ�ที�บริิษััทย่อย	และ	SEI	แต่งตั�งริ่ว้มีกำัน	ถื้�ห�กำ	SEI	หริือบ้คำคำลที�	SEI	
แต่งตั�ง	 ไมี่ใชี้สิิทธิิซึ่ื�อกำิจำกำ�ริดังกำล่�ว้	 หริือไมี่ใชี้สิิทธิิซึ่ื�อกำิจำกำ�ริในริ�คำ�ที�ผู้้้ปริะเมีินริ�คำ�กำำ�หนด	บริิษััทย่อยจำะมีีสิิทธิิข้�ย
กำิจำกำ�ริให้แกำ่บ้คำคำลภ�ยนอกำ

สิัญญ�แฟรินไชีสิ์อย้่ภ�ยใต้บังคำับและกำ�ริตีคำว้�มีข้องกำฎหมี�ยแห่งริัฐเท็กำซึ่ัสิ	ปริะเทศสิหริัฐอเมีริิกำ�

สรุปสาระสำาคัญของสัญญาอ่�นๆ
(1)	 สัญญาบริหารงานร�านเซีเว่นอีเลฟเว่น	(SBP	Type	A)

คำ้่สิัญญ�	 :	 บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	(“บริิษััทฯ”)	และผู้้้ดำ�เนินกำ�ริ
อ�ย้สัิญญ�	 :	 Type	A	ปัจำจำบ้นัจำะมีีเฉพื่�ะกำ�ริต่อสัิญญ�จำ�กำสัิญญ�เดมิีเท่�นั�นโดยบริิษัทัฯ	ให้ต่อสิญัญ�

ได้คำริ�ว้ละ	5	ปี	เว้้นแต่มีีกำ�ริบอกำเลิกำสิัญญ�ต�มีที�ริะบ้ในสิัญญ�
คำ่�ใชี้จำ่�ยในกำ�ริเข้้�ทำ�สิัญญ�	 :	 เป็นไปต�มีหลักำเกำณฑ์์ที�บริิษััทฯ	กำำ�หนดและเป็นจำำ�นว้นเงินที�แน่นอน
คำ่�ตอบแทนกำ�ริบริิห�ริ	 :	 ผู้้้ดำ�เนินกำ�ริจำะได้รัิบคำ่�ตอบแทนจำ�กำกำ�ริบริิห�ริง�นต�มีส้ิตริกำ�ริคำำ�นว้ณที�บริิษััทฯ

กำำ�หนดในริ้ปแบบ	Type	A
เงื�อนไข้อื�นๆ	ที�สิำ�คำัญ	 :	 (1)	 ผู้้ด้ำ�เนนิกำ�ริตกำลงเข้้�รัิบเป็นผู้้บ้ริิห�ริร้ิ�นคำ�้ข้องบริิษัทัฯ	โดยผู้้ด้ำ�เนนิกำ�ริต้อง 

	 บริิห�ริริ้�นคำ้�ภ�ยใต้ริะบบ	7-Eleven	เท่�นั�น
(2)	 ผู้้้ดำ�เนินกำ�ริจำะไมี่ทำ�กำ�ริโอนสิิทธิิต�มีสิัญญ�นี�ให้แกำ่บ้คำคำลใดๆ	โดยปริ�ศจำ�กำ

คำว้�มียินยอมีเป็นล�ยลักำษัณ์อักำษัริล่ว้งหน้�จำ�กำบริิษััทฯ
(3)	 บริิษััทฯ	มีีสิิทธิิบอกำเลิกำสิัญญ�กำริณีผู้้้ดำ�เนินกำ�ริปฏิิบัติผู้ิดเงื�อนไข้สิัญญ�

(2)	 สัญญาบริหารงานร�านเซีเว่นอีเลฟเว่น	(SBP	Type	B)	
คำ้่สิัญญ�	 :	 บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	(“บริิษััทฯ”)	และผู้้้ดำ�เนินกำ�ริ
อ�ย้สิัญญ�	 :	 6	ปี	นับจำ�กำว้ันเริิ�มีบริิห�ริง�นริ้�นคำ้�เว้้นแต่มีีกำ�ริบอกำเลิกำสิัญญ�ต�มีที�ริะบ้ในสิัญญ�
คำ่�ใชี้จำ่�ยในกำ�ริเข้้�ทำ�สิัญญ�	 :	 เป็นไปต�มีหลักำเกำณฑ์์ที�บริิษััทฯ	กำำ�หนดและเป็นจำำ�นว้นเงินที�แน่นอน
คำ่�ตอบแทนกำ�ริบริิห�ริ	 :	 ผู้้้ดำ�เนินกำ�ริจำะได้รัิบคำ่�ตอบแทนจำ�กำกำ�ริบริิห�ริง�นต�มีส้ิตริกำ�ริคำำ�นว้ณที�บริิษััทฯ	

กำำ�หนดในริ้ปแบบ	Type	B
เงื�อนไข้อื�นๆ	ที�สิำ�คำัญ	 :	 เหมีือนกำับ	SBP	Type	A
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(3)	 สัญญาบริหารงานร�านเซีเว่นอีเลฟเว่น	(SBP	Type	C)	
คำ้่สิัญญ�	 :	 บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	(“บริิษััทฯ”)	และผู้้้ดำ�เนินกำ�ริ
อ�ย้สัิญญ�	 :	 10	ปี	นบัจำ�กำว้นัเริิ�มีบริิห�ริง�นร้ิ�นคำ�้เว้้นแตมี่ีกำ�ริบอกำเลกิำสิญัญ�ต�มีที�ริะบใ้นสัิญญ�
คำ่�ใชี้จำ่�ยในกำ�ริเข้้�ทำ�สิัญญ�	 :	 เป็นไปต�มีหลักำเกำณฑ์์ที�บริิษััทฯ	กำำ�หนดและเป็นจำำ�นว้นเงินที�แน่นอน
คำ่�ตอบแทนกำ�ริบริิห�ริ	 :	 ผู้้้ดำ�เนินกำ�ริจำะได้รัิบคำ่�ตอบแทนจำ�กำกำ�ริบริิห�ริง�นต�มีส้ิตริกำ�ริคำำ�นว้ณที�บริิษััทฯ

กำำ�หนดในริ้ปแบบ	Type	C
เงื�อนไข้อื�นๆ	ที�สิำ�คำัญ	 :	 เหมีือนกำับ	SBP	Type	A

(4)	 สัญญาบริหารงานร�านเซีเว่นอีเลฟเว่น	(SBP	Type	D)
คำ้่สิัญญ�	 :	 บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	(“บริิษััทฯ”)	กำับผู้้้ดำ�เนินกำ�ริ	(เป็นผู้้้ปริะกำอบกำ�ริ

โคำริงกำ�ริหริือผู้้้บริิห�ริโคำริงกำ�ริหริือบ้คำคำลอื�นต�มีที�จำะตกำลงกำัน)	
อ�ย้สัิญญ�	 :	 10	 ปี	 นับจำ�กำว้ันเริิ�มีบริิห�ริง�นร้ิ�นค้ำ�เว้้นแต่มีีกำ�ริบอกำเลิกำสัิญญ�ต�มีที�ริะบ้ไว้้ใน

สิัญญ�
คำ่�ใชี้จำ่�ยในกำ�ริเข้้�ทำ�สิัญญ�	 :	 เป็นไปต�มีหลักำเกำณฑ์์ที�บริิษััทฯ	กำำ�หนดและเป็นจำำ�นว้นเงินที�แน่นอน
คำ่�ตอบแทนกำ�ริบริิห�ริ	 :	 ผู้้้ดำ�เนินกำ�ริจำะได้รัิบคำ่�ตอบแทนจำ�กำกำ�ริบริิห�ริง�นต�มีส้ิตริกำ�ริคำำ�นว้ณที�บริิษััทฯ

กำำ�หนดในริ้ปแบบ	Type	D
เงื�อนไข้อื�นๆ	ที�สิำ�คำัญ	 :	 เหมีือนกำับ	SBP	Type	A

(5)		 สัญญาบริหารงานร�านเซีเว่นอีเลฟเว่น	(SBP	Type	E)	
คำ้่สิัญญ�	 :	 บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	(“บริิษััทฯ”)	และผู้้้ดำ�เนินกำ�ริ	(โคำริงกำ�ริให้สิิทธิิ

พื่นักำง�นที�ผู้�่นกำ�ริพิื่จำ�ริณ�โดยพื่นักำง�นตอ้งล�ออกำและจำดัตั�งนติบิค้ำคำลเข้้�ทำ�สัิญญ�
กำับบริิษััทฯ)

อ�ย้สัิญญ�	 :	 6	ปี	นับจำ�กำวั้นเริิ�มีบริิห�ริง�นริ�้นคำ�้	เว้้นแต่มีีกำ�ริบอกำเลกิำสัิญญ�ต�มีที�ริะบใ้นสิญัญ�
คำ่�ใชี้จำ่�ยในกำ�ริเข้้�ทำ�สิัญญ�	 :	 เป็นไปต�มีหลักำเกำณฑ์์ที�บริิษััทฯ	 กำำ�หนดและเป็นจำำ�นว้นเงินที�แน่นอนโดยให้สิิทธิ ิ

ผู้่อนชีำ�ริะได้
คำ่�ตอบแทนกำ�ริบริิห�ริ	 :	 ผู้้้ดำ�เนินกำ�ริจำะได้รัิบคำ่�ตอบแทนจำ�กำกำ�ริบริิห�ริง�นต�มีส้ิตริกำ�ริคำำ�นว้ณที�บริิษััทฯ

กำำ�หนดในริ้ปแบบ	Type	B
เงื�อนไข้อื�นๆ	ที�สิำ�คำัญ	 :	 เหมีือนกำับ	SBP	Type	A

(6)		 สัญญาบริหารงานร�านเซีเว่นอีเลฟเว่น	(SBP	Type	V)	
คำ้่สิัญญ�	 :	 บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	(“บริิษััทฯ”)	กำับผู้้้ดำ�เนินกำ�ริ	(โคำริงกำ�ริให้สิิทธิิ

พื่นักำง�นที�เกำษัียณอ�ย้และผู่้�นกำ�ริพิื่จำ�ริณ�และจัำดตั�งนิติบ้คำคำลเข้้�ทำ�สัิญญ�กำับ
บริิษััทฯ)

อ�ย้สัิญญ�	 :	 6	ปีหรืิอ	10	ปี	นบัจำ�กำว้นัเริิ�มีบริิห�ริง�นร้ิ�นคำ�้	(ข่้�นกัำบกำ�ริเลือกำดำ�เนินกำ�ริในร้ิปแบบ	
Type	B	หริือ	Type	C)	เว้้นแต่มีีกำ�ริบอกำเลิกำสิัญญ�ต�มีที�ริะบ้ในสิัญญ�

คำ่�ใชี้จำ่�ยในกำ�ริเข้้�ทำ�สิัญญ�	 :	 เป็นไปต�มีหลักำเกำณฑ์์ที�บริิษััทฯ	 กำำ�หนดและเป็นจำำ�นว้นเงินที�แน่นอนโดยให้สิิทธิ ิ
ผู้่อนชีำ�ริะได้

คำ่�ตอบแทนกำ�ริบริิห�ริ	 :	 ผู้้้ดำ�เนินกำ�ริจำะได้รัิบคำ่�ตอบแทนจำ�กำกำ�ริบริิห�ริง�นต�มีส้ิตริกำ�ริคำำ�นว้ณที�บริิษััทฯ
กำำ�หนดในริ้ปแบบ	Type	B	หริือ	Type	C	แล้ว้แต่กำริณี

เงื�อนไข้อื�นๆ	ที�สิำ�คำัญ	 :	 เหมีือนกำับ	SBP	Type	A
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(7)	 สัญญาบริหารงานร�านเซีเว่นอีเลฟเว่น	(SBP	OR	1)
คำ้่สิัญญ�	 :	 บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(“บริิษััทฯ”)	และบริิษััท	ปตท.นำ��มีันและกำ�ริคำ้�ปลีกำ	จำำ�กำัด	

(มีห�ชีน)	(“โออ�ริ์”)	
อ�ย้สัิญญ�	 :	 10	ปี	นบัจำ�กำว้นัเริิ�มีบริิห�ริง�นร้ิ�นค้ำ�	เว้้นแต่มีีกำ�ริบอกำเลิกำสิญัญ�ต�มีที�ริะบใ้นสัิญญ�
คำ่�ตอบแทนกำ�ริบริิห�ริ	 :	 “โออ�ร์ิ”	 จำะได้รัิบคำ่�ตอบแทนจำ�กำกำ�ริบริิห�ริง�นต�มีส้ิตริกำ�ริคำำ�นว้ณที�บริิษััทฯ	

กำำ�หนดในริ้ปแบบ	OR	1
เงื�อนไข้อื�นๆ	ที�สิำ�คำัญ	 :	 เหมีือนกำับ	SBP	Type	A

(8)	 สัญญาบริหารงานร�านเซีเว่นอีเลฟเว่น	(SBP	OR	2)
คำ้่สัิญญ�	 :	 บริิษััท	 ซึ่ีพื่ี	 ออลล์	 จำำ�กำัด	 (มีห�ชีน)	 (“บริิษััทฯ”)	 และผู้้้แทนจำำ�หน่�ยข้องบริิษััท	

ปตท.	นำ��มีันและกำ�ริคำ้�ปลีกำ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	หริือผู้้้ที�ได้ริับสิิทธิิจำ�กำผู้้้แทนจำำ�หน่�ย	 
(“ผู้้้ดำ�เนินกำ�ริ”)

อ�ย้สัิญญ�	 :	 10	ปี	นบัจำ�กำว้นัเริิ�มีบริิห�ริง�นร้ิ�นค้ำ�	เว้้นแต่มีีกำ�ริบอกำเลิกำสิญัญ�ต�มีที�ริะบใ้นสัิญญ�
คำ่�ตอบแทนกำ�ริบริิห�ริ	 :	 ผู้้้แทนจำำ�หน่�ยหริือผู้้้ที�ได้รัิบสิิทธิิจำ�กำผู้้้แทนจำำ�หน่�ยจำะได้รัิบค่ำ�ตอบแทนจำ�กำกำ�ริ

บริิห�ริง�นต�มีสิ้ตริกำ�ริคำำ�นว้ณที�บริิษััทฯ	กำำ�หนดในริ้ปแบบ	OR	2
เงื�อนไข้อื�นๆ	ที�สิำ�คำัญ	 :	 เหมีือนกำับ	SBP	Type	A

(9)	 สัญญาอนุญาต่ให�ใช�สิทธุิช่วงในอาณาเขต่	(Sub-Area)
คำ้่สิัญญ�	 :	 บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	(“บริิษััทฯ”)	และผู้้้ริับอน้ญ�ตชี่ว้ง
อ�ย้สิัญญ�	 :	 สิิ�นสิ้ดลงเมีื�อสิัญญ�	Area	License	Agreement	ริะหว้่�งบริิษััทฯ	และ	7-Eleven,	Inc.	

สิิ�นสิ้ดลงหริือมีีเหต้บอกำเลิกำสิัญญ�ต�มีที�ริะบ้ไว้้ในสิัญญ�
คำ่�ตอบแทน	 :	 (1)	 คำ่�ธิริริมีเนียมีแริกำเข้้�กำำ�หนดไว้้เป็นจำำ�นว้นเงินที�แน่นอน

(2)	 คำ่�ธิริริมีเนียมีริ�ยเดือนกำำ�หนดไว้้เป็นสิัดสิ่ว้นริ้อยละที�แน่นอนข้องยอดข้�ยริว้มี
ริ�ยเดือน

เงื�อนไข้อื�นๆ	ที�สิำ�คำัญ	 :	
(1)	 บริิษััทฯ	 อน้ญ�ตให้ผู้้้ริับอน้ญ�ตชี่ว้งดำ�เนินกำิจำกำ�ริริ้�นคำ้�สิะดว้กำซึ่ื�อภ�ยใต้ริะบบ	 7-Eleven	 ภ�ยในอ�ณ�เข้ต 

และให้สิิทธิใินกำ�ริใช้ีริะบบ	7-Eleven	เคำรืิ�องหมี�ยกำ�ริค้ำ�	ชืี�อท�งกำ�ริค้ำ�	คำว้�มีลับท�งกำ�ริค้ำ�	โดยนำ�ไปใช้ีบนสิินค้ำ�
ที�จำำ�หน่�ยหริือบริิกำ�ริที�ให้ในริ้�นคำ้�	7-Eleven	ที�ได้ริับอน้ญ�ตในอ�ณ�เข้ตที�กำำ�หนด

(2)	 บริิษััทฯ	จำะให้คำว้�มีชี่ว้ยเหลือด้�นเทคำนิคำและให้ยืมีคำ้่มีือกำ�ริปฏิิบัติง�นแกำ่ผู้้้ริับอน้ญ�ตชี่ว้ง
(3)	 ผู้้้รัิบอน้ญ�ตชี่ว้งต้องข้�ยสิินคำ้�เป็นเงินสิดหริือต�มีวิ้ธิีกำ�ริที�บริิษััทฯ	 กำำ�หนดเท่�นั�นและต้องแจ้ำงยอดข้�ยริว้มีใน

แต่ละว้ันข้องริ้�น	7-Eleven	แต่ละริ้�นให้บริิษััทฯ	ทริ�บในว้ันถืัดไป
(4)	 ผู้้้รัิบอน้ญ�ตช่ีว้งตกำลงให้บริิษัทัฯ	ส่ิงเจ้ำ�หน้�ที�เข้้�ไปในร้ิ�นข้องผู้้้รัิบอน้ญ�ตช่ีว้งเพืื่�อตริว้จำนับสิินค้ำ�ในร้ิ�นเพืื่�อทำ�ยอด

สิินคำ้�คำงเหลือในริ้�นและตริว้จำสิอบเคำริื�องมีือเคำริื�องใชี้ภ�ยในริ้�นได้ท้กำเว้ล�
(5)	 ผู้้้ริับอน้ญ�ตชี่ว้งจำะไมี่โอนสิิทธิิภ�ยใต้สิัญญ�นี�แมี้แต่สิ่ว้นใดสิ่ว้นหน่�งให้แกำ่บ้คำคำลอื�นโดยปริ�ศจำ�กำคำว้�มียินยอมี 

เป็นล�ยลักำษัณ์อักำษัริล่ว้งหน้�ข้องบริิษััทฯ
(6)	 กำริณีผู้้้ริับอน้ญ�ตชี่ว้งได้ริับคำำ�เสินอซึ่ื�อกำิจำกำ�ริร้ิ�นค้ำ�สิะดว้กำซึ่ื�อข้องผู้้้ริับอน้ญ�ตชี่ว้งภ�ยใต้สิัญญ�นี�จำ�กำบ้คำคำล

ภ�ยนอกำและมีีคำว้�มีปริะสิงค์ำจำะต้องริับคำำ�เสินอดังกำล่�ว้ต้องแจำ้งให้บริิษััทฯ	 ทริ�บทันทีและให้สิิทธิิบริิษััทฯ	 
เลือกำได้กำ่อนว้่�จำะซึ่ื�อกำิจำกำ�ริดังกำล่�ว้หริือไมี่ต�มีข้้อตกำลงและเงื�อนไข้ที�ริะบ้ไว้้

(7)	 บริิษััทฯ	 มีีสิิทธิิบอกำเลิกำสิัญญ�ในกำริณีที�ผู้้้ริับอน้ญ�ตชี่ว้งไมี่สิ�มี�ริถืทำ�ยอดข้�ยริว้มีเป็นริ�ยเดือนเฉลี�ยได้ต�มีที�
บริิษััทฯ	กำำ�หนดหริือเลิกำปริะกำอบกำิจำกำ�ริริ้�น	7-Eleven	จำนเหลือจำำ�นว้นริ้�นตำ��กำว้่�ที�กำำ�หนดเกำินกำว้่�	180	ว้ัน
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(8)	 ห�กำสัิญญ�สิิ�นส้ิดลงผู้้้ริบัอน้ญ�ตช่ีว้งยังคำงปริะกำอบกำจิำกำ�ริร้ิ�น	7-Eleven	อย่้ซึ่่�งเป็นกำ�ริปฏิิบัตผิู้ดิสัิญญ�และถืือว้�่ 
บริิษััทฯ	 ได้ริับคำว้�มีเสิียห�ย	 ผู้้้รัิบอน้ญ�ตชี่ว้งตกำลงชีำ�ริะคำ่�เสิียห�ยเป็นจำำ�นว้นต�มีสัิดสิ่ว้นริ้อยละที�กำำ�หนดไว้้
แน่นอนข้องยอดข้�ยริว้มีเป็นริ�ยเดือนให้บริิษััทฯ	 สิำ�หริับริะยะเว้ล�ที�ผู้้้ริับอน้ญ�ตช่ีว้งยังคำงปริะกำอบกำิจำกำ�ริร้ิ�น	
7-Eleven	หริือริ้�นคำ้�สิะดว้กำซึ่ื�ออย้่โดยไมี่ได้ริับอน้ญ�ต

5.2.2 ข้้อจำากัดข้องผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ ในกรณีที่บริษัทฯ มูีนโยบายที่จะข้อมูติที่ประชุมูผู้ถือหุ้นในการเสนอข้าย 
หุ้นเพิิ่มูทุน หรือออกใบแสดงสิทธิในการซีื�อหุ้นเพิิ่มูที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ TSR) 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามูสัดส่วนการถือหุ้นโดยไมู่ออกและเสนอข้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำาให้บริษัทฯ มูีหน้าที่ตามูกฎหมูาย
ต่างประเทศ

บริิษััทฯ	ไมี่มีีนโยบ�ยในกำ�ริดำ�เนินกำ�ริดังกำล่�ว้ข้้�งต้น

5.3 ข้้อพิิพิาททางกฎหมูาย
ไมี่มีี

5.4 ตลาดรอง
บริิษััทฯ	ไมี่มีีกำ�ริจำดทะเบียนในตล�ดหลักำทริัพื่ย์ข้องปริะเทศอื�น

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำา
สถาบันการเงิน
ธินี้าคารกู้ร้งเที่พี	จำากู้้ด้	(มหาชำนี้)
ที�อย้่และสิถื�นที�ติดต่อ	:	 เลข้ที�	333	ถืนนสิีลมี	แข้ว้งสิีลมี	เข้ตบ�งริักำ	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	10500
โทริศัพื่ท์	:	 0-2230-2328,	0-2353-5421	และ	0-2230-1704

ธินี้าคารกู้ร้งศรีอย้ธิยา	จำากู้้ด้	(มหาชำนี้)
สิำ�นักำง�นใหญ่
ที�อย้่	:	 เลข้ที�	1222	ถืนนพื่ริะริ�มี	3	แข้ว้งบ�งโพื่งพื่�ง	เข้ตย�นน�ว้�	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	10120
สิถื�นที�ติดต่อ	:	 เลข้ที�	550	ถืนนเพื่ลินจำิต	แข้ว้งล้มีพื่ินี	เข้ตปท้มีว้ัน	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	10330
โทริศัพื่ท์	:		 0-2296-4776	

ธินี้าคารกู้สิกู้รไที่ย	จำากู้้ด้	(มหาชำนี้)
สิำ�นักำง�นใหญ่
ที�อย่้	:	 เลข้ที�	1	ซึ่อยริ�ษัฎร์ิบร้ิณะ	27/1	ถืนนริ�ษัฎร์ิบร้ิณะ	แข้ว้งริ�ษัฎร์ิบร้ิณะ	เข้ตริ�ษัฎร์ิบร้ิณะ	

กำร้ิงเทพื่มีห�นคำริ	10140
สิถื�นที�ติดต่อ	:	 เลข้ที�	400/22	ถืนนพื่หลโยธิิน	แข้ว้งสิ�มีเสินใน	เข้ตพื่ญ�ไท	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	10400
โทริศัพื่ท์	:		 0-2470-3274	(สิำ�หริับผู้้้ลงท้นสิถื�บัน)	หริือ	0-2470-3074	(สิำ�หริับผู้้้ลงท้นริ�ยใหญ่)

ธินี้าคารไที่ยพีาณีิชำย์	จำากู้้ด้	(มหาชำนี้)
ที�อย้่และสิถื�นที�ติดต่อ	:	 เลข้ที�	9	ถืนนริัชีด�ภิเษักำ	แข้ว้งจำต้จำักำริ	เข้ตจำต้จำักำริ	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	10900
โทริศัพื่ท์	:	 0-2544-5740
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ส่วนท่�	2
กี่ารกี่ำากี่ับด้แลกี่ิจกี่าร

นโยบาย 
การกำากับดููแลกิจการ



6. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

6.1 ภาพิรวมูข้องนโยบายและแนวปฏ์ิบัติการกำากับดูแลกิจการ
บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	(“บริิษััทฯ”)	มีีเจำตน�ริมีณ์ในกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำต�มีหลักำกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริที�ดี	มีีกำ�ริกำำ�หนด

เป้�หมี�ยและแนว้ปฏิิบัติด้�นกำ�ริส่ิงเสิริิมีนวั้ตกำริริมีและว้�งแผู้นพัื่ฒน�เพืื่�อสิร้ิ�งคำ้ณค่ำ�ให้แกำ่กำิจำกำ�ริอย่�งยั�งยืนนอกำเหนือจำ�กำกำ�ริสิริ้�ง
คำว้�มีเชืี�อมัี�นให้แก่ำผู้้ล้งทน้	ทำ�ให้บริิษัทัฯ	สิ�มี�ริถืแข่้งข้นัได้และมีีผู้ลปริะกำอบกำ�ริที�ด	ีสิร้ิ�งผู้ลตอบแทนและเพิื่�มีม้ีลคำ�่ริะยะย�ว้ให้ผู้้ถื้ือห้น้ 
โดยกำ�ริปริะกำอบธิ้ริกำิจำอย่�งมีีจำริิยธิริริมี	 เคำ�ริพื่สิิทธิิและมีีคำว้�มีริับผู้ิดชีอบต่อผู้้้ถืือห้้นและผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิีย	 เป็นปริะโยชีน์ต่อสิังคำมีหริือ 
ลดผู้ลกำริะทบต่อสิิ�งแว้ดล้อมี	นอกำจำ�กำนี�	ยังสิ�มี�ริถืปริับตัว้ได้ภ�ยใต้ปัจำจำัยกำ�ริเปลี�ยนแปลง

บริิษััทฯ	 จำัดทำ�นโยบ�ยกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำิจำกำ�ริ	 (Corporate	 Governance	 Policy)	 แนว้ปฏิิบัติด้�นกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำิจำกำ�ริสิำ�หรัิบ 
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั	สิำ�หริบัผู้้บ้ริิห�ริและพื่นกัำง�น	สิำ�หริบัหนว่้ยง�นสินับสิน้นกำ�ริกำำ�กำบัด้แลกำจิำกำ�ริและสิำ�หรัิบสิำ�นกัำตริว้จำสิอบ	บริิษัทัฯ	
มีีกำ�ริทบทว้นปรัิบปร้ิงแกำ้ไข้ให้มีีคำว้�มีทันสิมัียตอ่เหต้กำ�ริณ์	สิอดคำล้องกัำบกำฎหมี�ยและริะเบยีบข้้อบงัคัำบข้องหนว่้ยง�นภ�คำรัิฐและองค์ำกำริ
ที�ทำ�หน้�ที�กำำ�กำับด้แลบริิษััทฯ	และแนว้ปฏิิบัติสิ�กำล	ได้มี�ตริฐ�นเป็นที�ยอมีริับอย่�งสิมีำ��เสิมีอ	โดยมีีเนื�อห�ที�คำริอบคำล้มีทั�ง	5	หมีว้ดหลักำ 
ได้แกำ่	 สิิทธิิข้องผู้้้ถืือห้้น	 กำ�ริปฏิิบัติต่อผู้้้ถืือห้้นอย่�งเท่�เทียมีกำัน	 กำ�ริคำำ�น่งถ่ืงบทบ�ทข้องผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสีิย	 กำ�ริเปิดเผู้ยข้้อม้ีลและ 
คำว้�มีโปริ่งใสิ	และคำว้�มีริับผู้ิดชีอบข้องคำณะกำริริมีกำ�ริ

(บริิษััทฯ	 ได้เปิดเผู้ยริ�ยละเอียดข้องนโยบ�ยกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำิจำกำ�ริและแนว้ปฏิิบัติที�เกำี�ยว้ข้้องไว้้บนเว้็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ	 
ที�	www.cpall.co.th)

หมูวดที่ 1 สิทธิข้องผู้ถือหุ้น
ผู้้ถ้ือืห้้นทก้ำริ�ยได้ริบัสิิทธิพืิื่�นฐ�นต่�งๆ	ทั�งในฐ�นะนักำลงทน้และฐ�นะเจำ�้ข้องบริิษัทัฯ	ด้ว้ยว้ธิิกีำ�ริและมี�ตริฐ�นที�เป็นที�ยอมีรัิบและ

เชืี�อถือืได	้อ�ท	ิสิิทธิใินกำ�ริซึ่ื�อ	ข้�ย	โอน	หลักำทริพัื่ย์ที�ผู้้ถ้ือืห้้นมีีอย่้อย�่งเป็นอสิิริะ	กำ�ริคำ้ม้ีคำริองสิิทธิขิ้องผู้้ถ้ือืห้้นข้้�งนอ้ยในกำ�ริเรีิยกำปริะช้ีมี
ว้สิิ�มัีญผู้้ถ้ือืห้้นโดยผู้้้ถือืห้้นคำนหน่�งหริอืหล�ยคำนซึ่่�งมีีห้้นนบัริว้มีกัำนได้ไม่ีน้อยกำว่้�ร้ิอยละสิิบข้องจำำ�นว้นห้น้ที�จำำ�หน�่ยได้ทั�งหมีดโดยไม่ีมีี
ข้้อกำำ�หนดเกำี�ยว้กำบัจำำ�นว้นผู้้ถ้ือืห้น้	กำ�ริไดร้ิบัสิว่้นแบง่ในผู้ลกำำ�ไริหริอืเงนิปันผู้ลจำ�กำบริิษัทัฯ	อย�่งเท�่เทยีมีกำนั	กำ�ริเข้้�ริว่้มีปริะช้ีมีผู้้ถ้ือืห้น้ 
หริือมีอบฉันทะให้ผู้้้อื�นเข้้�ปริะช้ีมีและออกำเสิียงลงคำะแนนแทน	 กำ�ริร่ิว้มีตัดสิินใจำในเรืิ�องสิำ�คำัญข้องบริิษััทฯ	 เชี่น	 กำ�ริเลือกำตั�งกำริริมีกำ�ริ	 
กำ�ริอน้มีัติธิ้ริกำริริมีที�สิำ�คำัญและมีีผู้ลต่อทิศท�งในกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	ทั�งนี�ผู้้้ถืือห้้นท้กำคำนมีีสิิทธิิออกำเสิียงต�มีจำำ�นว้นที�ห้้นที�ตน
ถืืออย้่	โดยแต่ละห้้นมีีสิิทธิิออกำเสิียงหน่�งเสิียงและไมี่มีีห้้นใดมีีสิิทธิิพื่ิเศษัเหนือผู้้้ถืือห้้นริ�ยอื�น

นอกำจำ�กำสิิทธิิข้ั�นพื่ื�นฐ�นต่�งๆ	ดังกำล่�ว้	บริิษััทฯ	ยังได้ดำ�เนินกำ�ริเพื่ื�อสิ่งเสิริิมีให้ผู้้้ถืือห้้นใชี้สิิทธิิข้องตนในกำ�ริปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้น	ดังนี�

การดำาเนินการก่อนการประชุม
บริิษัทัฯ	ไดเ้ชิีญชีว้นให้ผู้้ถ้ือืห้้นริ�ยเดียว้หรืิอหล�ยริ�ยที�ถืือห้น้นับริว้มีกัำนได้ไม่ีนอ้ยกำว้�่ร้ิอยละ	5	ข้องจำำ�นว้นห้้นที�มีีสิิทธิอิอกำเสิยีง

ทั�งหมีดข้องบริิษัทัฯ	เสินอชืี�อบค้ำคำลเพืื่�อเข้้�ริบักำ�ริพื่จิำ�ริณ�คำดัเลือกำเข้้�เป็นกำริริมีกำ�ริข้องบริิษัทัฯ	และเสินอว้�ริะกำ�ริปริะช้ีมีเป็นกำ�ริลว่้งหน�้ 
สิำ�หรัิบกำ�ริปริะช้ีมีผู้้ถ้ือืห้้นสิ�มัีญปริะจำำ�ปี	2564	โดยจัำดทำ�เป็นแบบฟอริม์ีกำ�ริเสินอชืี�อบค้ำคำลและเสินอว้�ริะเพื่ื�ออำ�นว้ยคำว้�มีสิะดว้กำให้กำบั
ผู้้้ถืือห้้น	และแจำ้งผู้่�นเว้็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ	และผู้่�นริะบบข้องตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย	ในชี่ว้งริะหว้่�งว้ันที�	28	กำันย�ยน	2563	
ถื่งว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2563	ซึ่่�งเป็นกำ�ริดำ�เนินกำ�ริล่ว้งหน้�	90	ว้ันกำ่อนว้ันสิิ�นสิ้ดริอบปี	เพื่ื�อให้หน่ว้ยง�นเลข้�น้กำ�ริบริิษััทเป็นผู้้้กำลั�นกำริอง 
กำ่อนนำ�เสินอคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทพิื่จำ�ริณ�	 โดยกำ�ริพิื่จำ�ริณ�บริริจำ้ว้�ริะที�เสินอโดยผู้้้ถืือห้้นมีีกำฎเกำณฑ์์ในกำ�ริดำ�เนินกำ�ริที�ชัีดเจำนและ 
สิมีเหต้สิมีผู้ล	นอกำจำ�กำนี�คำณะกำริริมีกำ�ริมีีนโยบ�ยที�จำะไมี่เพื่ิ�มีว้�ริะกำ�ริปริะชี้มีที�มีิได้แจำ้งล่ว้งหน้�โดยไมี่จำำ�เป็น	ทั�งนี�	ในชี่ว้งเว้ล�ดังกำล่�ว้
ไมี่มีีผู้้้ถืือห้้นเสินอชีื�อบ้คำคำลหริือสิ่งเริื�องเสินอว้�ริะกำ�ริปริะชี้มีเป็นกำ�ริล่ว้งหน้�แต่อย่�งใด

กำ�ริปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นสิ�มีัญปริะจำำ�ปี	2564	ข้องบริิษััทฯ	ได้จำัดข้่�นเมีื�อว้ันที�	23	เมีษั�ยน	2564	ณ	ห้องปริะชี้มีออดิทอเริียมี	ชีั�น	16	
อ�คำ�ริซึ่ีพื่ี	ออลล์	อคำ�เดมีี	 เลข้ที�	 58/21	หมี้่	 2	ถืนนแจำ้งว้ัฒนะ	ตำ�บลบ�งตล�ด	อำ�เภอป�กำเกำริ็ด	จำังหว้ัดนนทบ้ริี	ซึ่่�งเป็นกำ�ริปริะชี้มี 
ภ�ยใตส้ิถื�นกำ�ริณก์ำ�ริแพื่ริร่ิะบ�ดข้องโริคำตดิเชืี�อไว้ริสัิโคำโริน�	2019	(COVID-19)	บริิษัทัฯ	จำง่ไดก้ำำ�หนดมี�ตริกำ�ริและแนว้ปฏิิบตัใินกำ�ริ 
ริ่ว้มีปริะชี้มีดังนี�

1.	 จำำ�กำัดที�นั�งในห้องปริะชี้มีสิำ�หริับผู้้้เข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มีซึ่่�งริองริับที�นั�งได้น้อยกำว้่�	 50	ที�นั�ง	 โดยมีีริะยะห่�งริะหว้่�งเกำ้�อี�อย่�งน้อย	 
2	เมีตริ
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2.	 จำัดกำ�ริปริะชี้มีให้สิั�น	กำริะชีับ	และให้เสิริ็จำสิิ�นภ�ยในเว้ล�ไมี่เกำิน	1.30	ชีั�ว้โมีงโดยปริะมี�ณ
3.	 ผู้้้เข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มีต้องสิว้มีหน้�กำ�กำอน�มีัยหริือหน้�กำ�กำผู้้�ตลอดเว้ล�ริะยะเว้ล�กำ�ริปริะชี้มี
4.	 ไมี่จัำดไมีโคำริโฟนไว้้ในห้องปริะช้ีมีสิำ�หริับซึ่ักำถื�มี	 ให้ข้้อคำิดเห็น	 หริือให้ข้้อเสินอแนะ	 โดยข้อให้ผู้้้ถืือห้้นเข้ียนลงในกำริะด�ษั 

แล้ว้ส่ิงให้เจำ้�หน้�ที�ข้องบริิษััทฯ	 โดยบริิษััทฯ	 จำะตอบเฉพื่�ะคำำ�ถื�มีที�เกำี�ยว้กัำบว้�ริะกำ�ริปริะช้ีมีที�มีีกำ�ริลงคำะแนนเสิียงเท่�นั�น	
สิ่ว้นคำำ�ถื�มีอื�นๆ	ที�ไมี่ได้ตอบในห้องปริะชี้มี	บริิษััทฯ	ได้นำ�ไปตอบและเผู้ยแพื่ริ่บนเว้็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ

นอกำจำ�กำนี�	 บริิษััทฯ	 ได้จำัดให้มีีกำ�ริปริะช้ีมีวิ้สิ�มัีญผู้้้ถืือห้้นคำรัิ�งที�	 1/2564	 เมืี�อวั้นที�	 12	 ต้ล�คำมี	 2564	 โดยจำัดปริะช้ีมีผู่้�นสืิ�อ
อิเล็กำทริอนิกำส์ิ	 (E-EGM)	 โดยแอปพื่ลิเคำชัีน	 IR	 Plus	 AGM	 ซึ่่�งเป็นไปต�มีพื่ริะริ�ชีกำำ�หนดว้่�ด้ว้ยกำ�ริปริะช้ีมีผู่้�นสืิ�ออิเล็กำทริอนิกำส์ิ	
พื่.ศ.	2563	และปริะกำ�ศกำริะทริว้งดิจำิทัลเพื่ื�อเศริษัฐกำิจำและสิังคำมี	เริื�อง	มี�ตริฐ�นกำ�ริริักำษั�คำว้�มีมีั�นคำงปลอดภัยข้องกำ�ริปริะชี้มีผู้่�นสิื�อ
อิเล็กำทริอนิกำสิ์	 พื่.ศ.	 2563	 (ริว้มีทั�งที�ได้มีีกำ�ริแกำ้ไข้เพิื่�มีเติมี)	 เนื�องด้ว้ยสิถื�นกำ�ริณ์กำ�ริแพื่ร่ิริะบ�ดข้องโริคำติดเชืี�อ	 COVID-19	 ยังคำง
ริ้นแริงอย้่	โดยบริิษััทฯ	ได้จำำ�กำัดจำำ�นว้นกำริริมีกำ�ริ	ผู้้้บริิห�ริ	ที�ปริ่กำษั�	และผู้้้จำัดปริะชี้มี	ณ	ที�ทำ�กำ�ริถื่�ยทอดสิด	เพื่ื�อปฏิิบัติให้เป็นไปต�มี
ปริะกำ�ศข้องท�งริ�ชีกำ�ริที�เกำี�ยว้ข้้องอย่�งเคำริ่งคำริัด	เพื่ื�อพื่ิจำ�ริณ�เริื�องต่�งๆ	ดังนี�

1.	 พื่ิจำ�ริณ�เลือกำศ�สิตริ�จำ�ริย์	(พื่ิเศษั)	ดริ.	กำิตติพื่งษั์	กำิตย�ริักำษั์	เป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะเพื่ิ�มีเติมี
2.	 พื่ิจำ�ริณ�อน้มีัติกำ�ริได้มี�ซึ่่�งสิินทริัพื่ย์เกำี�ยว้กัำบกำ�ริริับโอนกำิจำกำ�ริทั�งหมีดข้องบริิษััท	 ซึ่ี.พื่ี.	 รีิเทล	 โฮลดิ�ง	 จำำ�กัำด	 โดยบริิษััท	 

สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	ซึ่่�งเป็นบริิษััทย่อยข้องบริิษััทฯ
3.	 พื่ิจำ�ริณ�อน้มีัติกำ�ริจำำ�หน่�ยไปซึ่่�งสิินทริัพื่ย์เกำี�ยว้กำับกำ�ริโอนกิำจำกำ�ริทั�งหมีดข้องบริิษััท	 ซึ่ี.พื่ี.	 รีิเทล	 โฮลดิ�ง	 จำำ�กัำด	 ให้แกำ ่

บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	ซึ่่�งเป็นบริิษััทย่อยข้องบริิษััทฯ	
4.	 พื่จิำ�ริณ�อน้มีตักิำ�ริเสินอข้�ยห้้นในบริิษัทั	สิย�มีแมีค็ำโคำริ	จำำ�กัำด	(มีห�ชีน)	ที�บริิษัทัฯ	ถือือย่้ต่อปริะชี�ชีนทั�ว้ไป	(Public	Offering)

บริิษัทัฯ	จำดัสิง่หนงัสืิอเชีญิปริะช้ีมีและเอกำสิ�ริปริะกำอบแก่ำผู้้ถื้ือห้้นสิำ�หริบักำ�ริปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นสิ�มีญัปริะจำำ�ปี	2564	ล่ว้งหน�้มี�กำกำว่้�	
21	ว้ัน	ทั�งภ�ษั�ไทยและภ�ษั�อังกำฤษั	และเปิดเผู้ยหนงัสิอืเชีญิปริะชี้มีพื่ริ้อมีเอกำสิ�ริปริะกำอบบนเว้บ็ไซึ่ตข์้องบริิษััทฯ	ที�	www.cpall.co.th	
เมีื�อว้ันที�	 16	มีีน�คำมี	2564	ซึ่่�งเป็นกำ�ริดำ�เนินกำ�ริล่ว้งหน้�มี�กำกำว่้�	30	 ว้ันกำ่อนว้ันปริะชี้มี	 เพื่ื�อให้ผู้้้ถืือห้้นมีีเว้ล�เพื่ียงพื่อในกำ�ริศ่กำษั�
ข้้อมี้ลปริะกำอบกำ�ริปริะชี้มี	

หนังสิือเชีิญปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นข้องบริิษััทฯ	มีีข้้อมี้ลที�ถื้กำต้อง	 เพื่ียงพื่อ	 โดยกำำ�หนดว้�ริะกำ�ริปริะชี้มีไว้้เป็นเริื�องๆ	อย่�งชีัดเจำน	ดังมีี
ริ�ยละเอียดดังนี�

1.	 มีีแบบฟอร์ิมีลงทะเบียนที�มีีหมี�ยเลข้บ�ร์ิโคำ้ดแนบไปพื่ร้ิอมีกัำบหนังสืิอเชีิญปริะช้ีมี	 เพืื่�อเพิื่�มีคำว้�มีริว้ดเริ็ว้ในกำ�ริลงทะเบียน 
ให้กำับผู้้้ถืือห้้น

2.	 มี�ตริกำ�ริและแนว้ปฏิิบัติในกำ�ริเข้้�ร่ิว้มีปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นสิ�มีัญปริะจำำ�ปี	 2564	 ภ�ยใต้สิถื�นกำ�ริณ์กำ�ริแพื่ร่ิริะบ�ดข้องโริคำ 
ติดเชีื�อ	COVID-19

3.	 แนบหนังสิือมีอบฉันทะทั�ง	3	แบบคำือ	แบบ	กำ.	ข้.	และ	คำ.	เพื่ื�อให้ผู้้้ถืือห้้นสิ�มี�ริถืเลือกำใชี้ต�มีแบบที�เหมี�ะสิมี	
4.	 ว้�ริะกำ�ริเลือกำตั�งกำริริมีกำ�ริ	 ได้ริะบ้ริ�ยละเอียดข้องกำริริมีกำ�ริที�เสินอ	 ได้แกำ่	 ชืี�อ-น�มีสิกำ้ล	 อ�ย้	 ปริะว้ัติกำ�ริศ่กำษั�	 ปริะว้ัติ 

กำ�ริทำ�ง�น	คำว้�มีเชีี�ยว้ชี�ญ	ปริะว้ัติกำ�ริอบริมีจำัดโดยสิมี�คำมีสิ่งเสิริิมีสิถื�บันกำริริมีกำ�ริบริิษััทไทย	 (IOD)	คำว้�มีสิัมีพื่ันธิ์ท�ง
คำริอบคำริัว้ริะหว้่�งกำัน	จำำ�นว้นบริิษััทที�ดำ�ริงตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริโดยแยกำเป็นหัว้ข้้อบริิษััทจำดทะเบียนและบริิษััททั�ว้ไป	ปริะเภท
ข้องกำริริมีกำ�ริที�เสินอ	ข้้อมี้ลกำ�ริเข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มีในปีที�ผู้่�นมี�	ว้ันเริิ�มีต้นดำ�ริงตำ�แหน่งในบริิษััทฯ	และว้�ริะกำ�ริดำ�ริงตำ�แหน่ง
ตั�งแต่ได้ริับกำ�ริแต่งตั�ง	จำำ�นว้นคำริั�งที�เข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มีกำริริมีกำ�ริบริิษััท	กำ�ริถืือหลักำทริัพื่ย์ข้องบริิษััทฯ	

5.	 ว้�ริะแต่งตั�งผู้้้สิอบบัญชีี	 ได้ริะบ้ชืี�อผู้้้สิอบบัญชีี	 บริิษััทที�สิังกัำด	 กำ�ริศ่กำษั�	 ปริะสิบกำ�ริณ์และคำว้�มีสิ�มี�ริถืข้องผู้้้สิอบบัญชีี	
คำว้�มีเป็นอิสิริะข้องผู้้้สิอบบัญชีี	 และค่ำ�บริิกำ�ริสิอบบัญชีี	 เพืื่�อให้ผู้้้ถืือห้้นได้พิื่จำ�ริณ�คำว้�มีสิ�มี�ริถืและคำว้�มีเหมี�ะสิมีข้อง 
ผู้้้สิอบบัญชีีได้

6.	 ว้�ริะอน้มีัติจำ่�ยเงินปันผู้ล	ริะบ้นโยบ�ยกำ�ริจำ่�ยปันผู้ล	จำำ�นว้นเงินปันผู้ลที�เสินอจำ่�ย	และสิถืิติกำ�ริจำ่�ยเงินปันผู้ล	
7.	 คำำ�ชีี�แจำงว้ิธิีกำ�ริมีอบฉันทะ	กำ�ริลงทะเบียน	และหลักำฐ�นที�ต้องนำ�มี�แสิดงในว้ันปริะชี้มี
8.	 ข้้อม้ีลข้องกำริริมีกำ�ริผู้้ร้ิบัมีอบฉนัทะจำ�กำผู้้ถ้ือืห้น้	ซึ่่�งมีี	3	ท�่น	และหน่�งในนั�นเป็นกำริริมีกำ�ริอสิิริะเพื่ื�อใหผู้้้ถื้ือห้น้สิ�มี�ริถืพิื่จำ�ริณ�

มีอบฉันทะให้เข้้�ปริะชี้มีและออกำเสิียงลงคำะแนนแทน
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9.	 ข้้อบังคำับข้องบริิษััทฯ	ในสิ่ว้นที�เกำี�ยว้ข้้องกำับกำ�ริปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้น
10.	 ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	และริ�ยง�นกำ�ริพื่ัฒน�คำว้�มียั�งยืนปี	2564	ในริ้ปแบบ	QR	Code	โดยมีี 

คำำ�อธิิบ�ยกำ�ริใช้ีริหัสิคำิว้อ�ร์ิ	 (QR	 Code)	 สิำ�หริับกำ�ริด�ว้น์โหลดริ�ยง�น	 มีีข้้อม้ีลเกำี�ยว้กัำบลักำษัณะกำ�ริปริะกำอบธิ้ริกิำจำ	 
กำ�ริว้ิเคำริ�ะห์และคำำ�อธิิบ�ยข้องฝ้่�ยจำัดกำ�ริ	ริ�ยง�นข้องผู้้้สิอบบัญชีี	และงบกำ�ริเงิน	

11.	 แผู้นที�แสิดงสิถื�นที�สิำ�หริับปริะชี้มีสิำ�หริับกำ�ริเดินท�งโดยริถืยนต์สิ่ว้นบ้คำคำล	หริือริถืปริะจำำ�ท�ง
12.	 แต่ละว้�ริะริะบ้อย่�งชัีดเจำนว้่�เป็นเรืิ�องที�เสินอเพืื่�อทริ�บหริือเพืื่�อพิื่จำ�ริณ�	 ริว้มีทั�งข้้อเท็จำจำริิงและเหต้ผู้ล	 คำว้�มีเห็นข้อง 

คำณะกำริริมีกำ�ริ	ตลอดจำนหลกัำเกำณฑ์์และว้ธิิกีำ�ริในกำ�ริลงมีติในแต่ละว้�ริะต�มีข้้อบงัคัำบข้องบริิษัทัฯ	ริว้มีทั�งจำำ�นว้นคำะแนนเสิยีง 
ในกำ�ริผู้่�นมีติอน้มีัติ	

13.	 เพืื่�อให้ได้ริบัปริะโยชีน์ส้ิงส้ิดจำ�กำกำ�ริปริะช้ีมีและเป็นปริะโยชีน์ตอ่คำณะกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริในกำ�ริเตรีิยมีชีี�แจำงในวั้นปริะช้ีมี	
ผู้้้ถืือห้้นได้ริับกำ�ริเชีิญชีว้นให้สิ่งคำำ�ถื�มีล่ว้งหน้�มี�ยังบริิษััทฯ	กำ่อนว้ันปริะชี้มี

14.	 เพืื่�ออำ�นว้ยคำว้�มีสิะดว้กำให้แก่ำผู้้้รัิบมีอบฉันทะซึ่่�งมีีเอกำสิ�ริเป็นจำำ�นว้นมี�กำ	 โดยเฉพื่�ะสิถื�บันกำ�ริเงินหริือกำองท้นริว้มี	 
หรืิอผู้้้ริักำษั�หลักำทริัพื่ย์ให้แกำ่นักำลงท้น	 บริิษััทฯ	 ได้ปริะสิ�นง�นในกำ�ริข้อคำว้�มีร่ิว้มีมีือให้สิถื�บันกำ�ริเงินหรืิอกำองท้นต่�งๆ	 
ส่ิงเอกำสิ�ริที�เกำี�ยว้ข้้องกำบักำ�ริปริะช้ีมีให้บริิษัทัฯ	ล่ว้งหน้�	เพื่ื�อให้บริิษัทัฯ	ได้ตริว้จำสิอบเอกำสิ�ริและหลกัำฐ�นก่ำอนกำ�ริปริะช้ีมีผู้้้ถือืห้น้

สิำ�หริับกำ�ริปริะช้ีมีวิ้สิ�มัีญผู้้้ถืือห้้นคำรัิ�งที�	 1/2564	 มีีริ�ยละเอียดเอกำสิ�ริเพิื่�มีเติมีจำ�กำกำ�ริปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นสิ�มัีญปริะจำำ�ปี	 2564	 
เพื่ื�อปริะกำอบกำ�ริตัดสิินใจำข้องผู้้้ถืือห้้นดังนี�

1.	 ข้้อกำำ�หนดข้องบริิษััทฯ	เกำี�ยว้กำับคำ้ณสิมีบัติข้องกำริริมีกำ�ริอิสิริะ
2.	 ข้้อมี้ลข้องกำริริมีกำ�ริผู้้้ริับมีอบฉันทะจำ�กำผู้้้ถืือห้้นจำำ�นว้น	3	ท่�น	ซึ่่�งท้กำท่�นเป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะ
3.	 สิ�ริสินเทศเริื�องกำ�ริได้มี�หริือจำำ�หน่�ยไปซึ่่�งสิินทริัพื่ย์และกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำันในริ้ปแบบ	QR	Code	ซึ่่�งได้ริับกำ�ริ

พื่ิจำ�ริณ�คำว้�มีเพื่ียงพื่อข้องสิ�ริสินเทศเป็นกำ�ริล่ว้งหน้�จำ�กำสิำ�นักำง�น	กำ.ล.ต.	และตล�ดหลักำทริัพื่ย์ฯ	กำ่อนสิ่งให้ผู้้้ถืือห้้น
4.	 ริ�ยง�นคำว้�มีเหน็ข้องที�ปร่ิกำษั�ท�งกำ�ริเงนิอสิิริะเกีำ�ยว้กัำบกำ�ริเข้้�ทำ�ธิร้ิกำริริมีซ่ึ่�งเข้้�ข่้�ยเป็นริ�ยกำ�ริได้มี�ซ่ึ่�งสิินทรัิพื่ย์และริ�ยกำ�ริ

ที�เกำี�ยว้โยงกำันข้องบริิษััทจำดทะเบียนในริ้ปแบบ	QR	Code	
5.	 คำำ�อธิิบ�ยกำ�ริใชี้ริหัสิคำิว้อ�ริ์	(QR	Code)	สิำ�หริับด�ว้น์โหลดสิ�ริสินเทศและริ�ยง�นคำว้�มีเห็นข้องที�ปริ่กำษั�ท�งกำ�ริเงินอิสิริะ
6.	 คำ้่มืีอกำ�ริเข้้�ร่ิว้มีปริะช้ีมีวิ้สิ�มัีญผู้้้ถืือห้้นคำรัิ�งที�	 1/2564	 และกำ�ริออกำเสิียงลงคำะแนนผู้่�นสืิ�ออิเล็กำทริอนิกำส์ิ	 (E-EGM)	 โดย

แอปพื่ลิเคำชีัน	IR	Plus	AGM	ซึ่่�งได้อธิิบ�ยถื่งข้ั�นตอนกำ�ริลงทะเบียนและยืนยันตัว้ตนทั�งในกำริณีผู้้้ถืือห้้นเข้้�ปริะชี้มีด้ว้ยตนเอง
หริือมีอบฉันทะให้กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	หริือกำริณีมีอบฉันทะให้บ้คำคำลอื�น	เอกำสิ�ริปริะกำอบกำ�ริลงทะเบียนและยืนยันตัว้ตน	กำ�ริเข้้� 
ริ่ว้มีปริะช้ีมีและลงคำะแนนเสีิยงผู้่�น	 Application	 IR	 Plus	 AGM	 กำ�ริซึ่ักำถื�มีปริะเด็นข้้อสิงสิัยและแสิดงคำว้�มีเห็นริะหว่้�ง 
กำ�ริปริะชี้มี

ในวันประชุมผิ้�ถ่อหุ�น
บริิษัทัฯ	ไดก้ำำ�หนดมี�ตริกำ�ริและแนว้ปฏิิบตัใินกำ�ริร่ิว้มีปริะช้ีมีผู้้้ถือืห้น้สิ�มัีญ	ปริะจำำ�ปี	2564	ต�มีคำำ�แนะนำ�กำ�ริป้องกำนัคำว้บคำม้ีโริคำ

ไว้รัิสิโคำโริน�	2019	(COVID-19)	สิำ�หริบักำ�ริจำดักำ�ริปริะช้ีมี	ข้องกำริมีคำว้บคำม้ีโริคำ	กำริะทริว้งสิ�ธิ�ริณส้ิข้	และคำำ�สัิ�งศน้ยบ์ริิห�ริสิถื�นกำ�ริณ์
กำ�ริแพื่ร่ิริะบ�ดข้องโริคำติดเชืี�อไว้รัิสิโคำโริน�	 2019	 (COVID-19)	 โดยจำัดห้องปริะช้ีมีให้สิ�มี�ริถืเว้้นริะยะห่�งริะหว้่�งผู้้้ถืือห้้นแต่ละคำน 
อย่�งน้อย	2	เมีตริ	จำำ�กำัดจำำ�นว้นผู้้้เข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มีไมี่เกำิน	50	ที�นั�ง	จำัดบริิเว้ณที�นั�งสิำ�ริองเพื่ื�อริับชีมีกำ�ริถื่�ยทอดสิดบริริย�กำ�ศกำ�ริปริะชี้มี
ผู้�่นท�งจำอภ�พื่ในหอ้งปริะช้ีมีอื�นนอกำเหนอืจำ�กำหอ้งปริะช้ีมีใหญเ่พื่ื�อลดคำว้�มีแออดั	และจำดักำ�ริปริะช้ีมีใหเ้สิริจ็ำสิิ�นภ�ยในเว้ล�	1.30	ชัี�ว้โมีง	 
นอกำจำ�กำนี�	 ได้จำัดจำ้ดคัำดกำริองตริว้จำวั้ดอ้ณหภ้มิีกำ่อนเข้้�ห้องปริะช้ีมีและยังจำัดให้มีีเจำ้�หน้�ที�คำอยด้แลต้อนรัิบและให้คำว้�มีสิะดว้กำแกำ่ 
ผู้้้ถืือห้้นให้เป็นไปด้ว้ยคำว้�มีเริียบร้ิอยโดยผู้้้เข้้�ร่ิว้มีปริะช้ีมีท้กำคำนต้องสิว้มีหน้�กำ�กำอน�มัียหริือหน้�กำ�กำผู้้�ตลอดเว้ล�	 ไมี่จำัดไมีโคำริโฟน
ไว้้ในห้องปริะชี้มีสิำ�หริับซึ่ักำถื�มี	ให้ข้้อคำิดเห็น	หริือให้ข้้อเสินอแนะ	โดยข้อให้ผู้้้ถืือห้้นเข้ียนลงในกำริะด�ษัแล้ว้สิ่งให้เจำ้�หน้�ที�	โดยบริิษััทฯ	
จำะตอบเฉพื่�ะคำำ�ถื�มีที�เกำี�ยว้กำบัว้�ริะกำ�ริปริะช้ีมีที�มีีกำ�ริลงคำะแนนเพีื่ยงเท่�นั�น	ส่ิว้นคำำ�ถื�มีอื�นๆ	ที�ไม่ีไดต้อบในห้องปริะช้ีมี	บริิษัทัฯ	ไดน้ำ� 
ไปตอบและเผู้ยแพื่ร่ิไว้้บนเว้็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ	 และเปิดรัิบลงทะเบียนกำ่อนเริิ�มีปริะช้ีมีล่ว้งหน้�เป็นเว้ล�	 2	 ชัี�ว้โมีง	 เพืื่�อให้เจำ้�หน้�ที�รัิบ 
ลงทะเบยีนมีีเว้ล�พื่อเพื่ยีงตอ่กำ�ริตริว้จำสิอบเอกำสิ�ริข้องผู้้ถ้ือืห้น้ที�มี�ปริะช้ีมีดว้้ยตนเองและผู้้รั้ิบมีอบฉนัทะจำ�กำผู้้ถ้ือืห้น้ที�มีีเป็นจำำ�นว้นมี�กำ	
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เพืื่�อให้กำ�ริลงทะเบียนเป็นไปอย่�งถื้กำต้องและริว้ดเริ็ว้	 บริิษััทฯ	 ได้จำัดเจำ้�หน้�ที�และโต๊ะลงทะเบียนในจำำ�นว้นที�เหมี�ะสิมีและลงทะเบียน 
ด้ว้ยริะบบบ�ริ์โคำ้ด	และเมีื�อลงทะเบียนเสิริ็จำแล้ว้ผู้้้ถืือห้้นจำะได้ริับบัตริลงคำะแนนในแต่ละว้�ริะเพื่ื�อใชี้ลงคำะแนนในห้องปริะชี้มี	

กำอ่นเริิ�มีกำ�ริปริะช้ีมี	เลข้�น้กำ�ริที�ปริะช้ีมีได้ข้อคำว้�มีร่ิว้มีมืีอจำ�กำผู้้้เข้้�ร่ิว้มีปริะช้ีมีทก้ำคำนใหป้ิดโทริศพัื่ท์มืีอถือืเพืื่�อไม่ีใหเ้ป็นกำ�ริริบกำว้น
สิมี�ธิิข้องที�ปริะช้ีมี	 หลังจำ�กำนั�นได้แจำ้งให้ผู้้้เข้้�ริ่ว้มีปริะช้ีมีได้ริับทริ�บจำำ�นว้นและสัิดสิ่ว้นข้องผู้้้ถืือห้้นที�เข้้�ริ่ว้มีปริะช้ีมีด้ว้ยตนเองและ 
ข้องผู้้้ถืือห้้นที�มีอบฉันทะ	 ว้ิธิีกำ�ริปริะช้ีมี	 และชีี�แจำงว้ิธิีกำ�ริออกำเสิียงลงคำะแนนต�มีข้้อบังคำับข้องบริิษััทฯ	 โดยผู้้้ถืือห้้นสิ�มัีญข้องบริิษััทฯ	 
ไดร้ิบัสิิทธิใินกำ�ริลงคำะแนนหน่�งห้น้ต่อหน่�งเสิยีง	ซึ่่�งกำ�ริลงคำะแนนและนบัคำะแนนเป็นไปอย�่งเปิดเผู้ย	เว้้นแตผู้่้ถ้ือืห้น้ไมีน่อ้ยกำว้�่ห�้คำนริอ้งข้อ 
และที�ปริะช้ีมีมีีมีติอน้มัีติด้ว้ยคำะแนนเสิียงข้้�งมี�กำให้ลงคำะแนนด้ว้ยว้ิธิีลับ	 โดยบริิษััทฯ	 ได้นำ�ริะบบบ�ริ์โคำ้ดมี�ใช้ีในกำ�รินับคำะแนนเสิียง
เชี่นเดียว้กำับปีที�ผู้่�นมี�ซึ่่�งช่ีว้ยให้ขั้�นตอนกำ�ริปริะมีว้ลผู้ลคำะแนนเป็นไปอย่�งริว้ดเริ็ว้และแม่ีนยำ�	 และเมืี�อทริ�บผู้ลกำ�ริลงคำะแนนเสิียง 
ในแตล่ะว้�ริะ	บริิษัทัฯ	ไดแ้สิดงผู้ลดังกำล�่ว้ข่้�นหน�้จำอภ�พื่ให้ผู้้ถื้ือห้้นทริ�บโดยแบง่เป็นคำะแนนเสีิยงที�เห็นด้ว้ย	ไมีเ่ห็นด้ว้ย	งดออกำเสิยีง	และ 
บตัริเสิยี	ริว้มีถืง่กำริณีที�เป็นว้�ริะที�กำริริมีกำ�ริมีีสิว่้นไดเ้สิยีหริอืว้�ริะกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกัำนจำะแสิดงคำะแนนเสิยีงที�ไมีมี่ีสิิทธิอิอกำเสิยีงด้ว้ย	 
กำริณบี�งว้�ริะต้องใช้ีเว้ล�ในกำ�รินับคำะแนนมี�กำกำว่้�ปกำต	ิปริะธิ�นในที�ปริะช้ีมีอ�จำข้อให้ที�ปริะช้ีมีดำ�เนนิกำ�ริพิื่จำ�ริณ�ในว้�ริะอื�นๆ	ไปก่ำอน	
เพืื่�อให้กำ�ริปริะช้ีมีเป็นไปอย่�งต่อเนื�องและเมืี�อเจำ้�หน้�ที�ได้ตริว้จำนับคำะแนนเริียบร้ิอยแล้ว้ก็ำจำะแจ้ำงให้ที�ปริะช้ีมีทริ�บริ�ยละเอียดผู้ลกำ�ริ 
นับคำะแนนทันที	 นอกำจำ�กำนี�	 เพืื่�อคำว้�มีโปริ่งใสิในกำ�รินับคำะแนน	 บริิษััทฯ	 ได้เชีิญตัว้แทนจำ�กำบริิษััทผู้้้สิอบบัญชีีซึ่่�งไมี่ได้เป็นผู้้้มีีริ�ยชืี�อ 
ในกำ�ริสิอบบัญชีีข้องบริิษััทฯ	มี�เป็นผู้้้ตริว้จำสิอบกำ�รินับคำะแนนเสิียงและเป็นสิักำข้ีพื่ย�นในกำ�รินับคำะแนน

ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	ปริะธิ�นคำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดยอ่ยทก้ำช้ีด	ได้แกำ	่ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัด้แลคำว้�มียั�งยืน 
และบริริษััทภิบ�ล	และปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	ริว้มีถื่งกำริริมีกำ�ริอิสิริะ	กำริริมีกำ�ริ	ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ
บริิห�ริ	 ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	 ปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ	 และผู้้้บริิห�ริริะดับสิ้งข้องบริิษััทฯ	 ได้เข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นโดยได้ให้
คำว้�มีสิำ�คำัญต่อกำ�ริปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นเป็นอย่�งมี�กำ	และบริิษััทฯ	ยังได้เชีิญผู้้้สิอบบัญชีีเข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มีด้ว้ยเพื่ื�อให้ข้้อมี้ลหริือตอบข้้อซึ่ักำถื�มี
ข้องผู้้้ถืือห้้นอย่�งเต็มีที�	 และมีีตัว้แทนจำ�กำหน่ว้ยง�นภ�ยนอกำเข้้�สัิงเกำตกำ�ริณ์กำ�ริดำ�เนินกำ�ริปริะช้ีมี	 เชี่น	 ตัว้แทนข้องอ�สิ�พิื่ทักำษั์สิิทธิ ิ
ผู้้้ถืือห้้นจำ�กำสิมี�คำมีสิ่งเสิริิมีผู้้้ลงท้นไทยเข้้�ริ่ว้มีซึ่ักำถื�มีข้้อมี้ลต่�งๆ	ในที�ปริะชี้มี

สิำ�หริับผู้้้ถืือห้้นที�มี�เข้้�ร่ิว้มีปริะช้ีมีหลังจำ�กำที�บริิษััทฯ	 ได้เริิ�มีดำ�เนินกำ�ริปริะช้ีมีไปแล้ว้นั�น	 ยังสิ�มี�ริถืออกำเสิียงลงคำะแนนได้ 
ในริะเบียบว้�ริะที�อย้่ริะหว้่�งกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�และยังไมี่ได้ลงมีติ	

บริิษััทฯ	 ได้กำำ�หนดว้�ริะกำ�ริปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นไว้้เป็นเรืิ�องๆ	 อย่�งชีัดเจำน	 โดยในกำริณีที�ว้�ริะใดมีีหล�ยริ�ยกำ�ริ	 ปริะธิ�นที�ปริะช้ีมี 
จำะจำัดให้มีีกำ�ริลงมีติแยกำในแต่ละริ�ยกำ�ริ	ดังนี�

•	 ว้�ริะอน้มีัติกำ�ริจำ่�ยเงินปันผู้ล	บริิษััทฯ	 ได้เปิดเผู้ยนโยบ�ยกำ�ริจำ่�ยเงินปันผู้ลที�กำำ�หนดไว้้	 ริ�ยละเอียดข้องจำำ�นว้นเงินปันผู้ล
ที�เสินอจ่ำ�ย	 ว้ันกำำ�หนดริ�ยชืี�อผู้้้ถืือห้้นที�มีีสิิทธิิรัิบเงินปันผู้ล	 (Record	 Date)	 วั้นกำำ�หนดจ่ำ�ยเงินปันผู้ล	 กำ�ริข้อเคำริดิตภ�ษัี
เงินปันผู้ลคืำนจำ�กำกำริมีสิริริพื่�กำริ	 และสิถิืติกำ�ริจ่ำ�ยเงินปันผู้ลย้อนหลัง	 3	 ปี	 โดยริะบ้ข้้อม้ีลดังกำล่�ว้ไว้้ในหนังสิือเชีิญปริะช้ีมี
เพื่ื�อให้ผู้้้ถืือห้้นได้มีีเว้ล�พื่ิจำ�ริณ�ริ�ยละเอียดล่ว้งหน้�กำ่อนกำ�ริเข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มี

•	 ว้�ริะกำ�ริเลือกำตั�งกำริริมีกำ�ริ	บริิษัทัฯ	ไดเ้ปิดโอกำ�สิใหผู้้้ถ้ือืห้น้ได้ใช้ีสิิทธิลิงคำะแนนเสิยีงเลือกำกำริริมีกำ�ริเป็นริ�ยบค้ำคำล	โดยผู้้้ถืือห้น้ 
คำนหน่�งมีีคำะแนนเสิียงเท่�กำับหน่�งห้้นต่อหน่�งเสิียงและแต่ละคำนจำะต้องใชี้คำะแนนเสีิยงที�มีีอย่้ทั�งหมีดเลือกำตั�งบ้คำคำลคำนเดียว้ 
หริือหล�ยคำนเป็นกำริริมีกำ�ริกำ็ได้	แต่จำะแบ่งคำะแนนเสิียงให้แกำ่คำนใดคำนหน่�งไมี่ได้	ซึ่่�งริ�ยละเอียดข้องบ้คำคำลที�เสินอเข้้�ริับกำ�ริ
เลือกำตั�งเป็นกำริริมีกำ�ริริว้มีถื่งว้ิธิีกำ�ริลงมีติได้ริะบ้ไว้้อย่�งละเอียดในหนังสิือเชีิญปริะชี้มี	

•	 ว้�ริะคำ่�ตอบแทนกำริริมีกำ�ริ	 บริิษััทฯ	 ได้เปิดเผู้ยหลักำเกำณฑ์์ในกำ�ริให้คำ่�ตอบแทนข้องกำริริมีกำ�ริในแต่ละตำ�แหน่งและมีีกำ�ริ
กำำ�หนดเป็นว้�ริะเพืื่�อพิื่จำ�ริณ�อน้มัีติคำ่�ตอบแทนกำริริมีกำ�ริบริิษััทต่อที�ปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นเป็นปริะจำำ�ท้กำปี	 แมี้ว่้�ค่ำ�ตอบแทน
กำริริมีกำ�ริที�ข้ออน้มีัติจำะไมี่มีีกำ�ริเปลี�ยนแปลงไปจำ�กำมีติข้องที�ปริะชี้มีคำริั�งกำ่อนกำ็ต�มี

•	 ว้�ริะแต่งตั�งผู้้้สิอบบัญชีีและกำำ�หนดคำ่�ตอบแทน	บริิษััทฯ	 ได้เปิดเผู้ยข้้อมี้ลริ�ยละเอียด	ปริะว้ัติ	 ข้องผู้้้สิอบบัญชีี	กำ�ริถืือห้้น
ข้องบริิษััทฯ	คำว้�มีสิมัีพื่นัธิ์ท�งคำริอบคำริัว้กำับผู้้้บริิห�ริ	คำว้�มีคำิดเหน็ข้องคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบในกำ�ริพื่จิำ�ริณ�ถื่งคำว้�มีเป็น
อิสิริะข้องผู้้้สิอบบัญชีีและคำ่�ตอบแทน	 ตลอดจำนกำ�ริแต่งตั�งให้เป็นไปต�มีเกำณฑ์์กำ�ริหม้ีนเวี้ยนผู้้้สิอบบัญชีีต�มีปริะกำ�ศข้อง
คำณะกำริริมีกำ�ริ	กำ.ล.ต.

•	 ว้�ริะที�เป็นเริื�องสิำ�คำัญทั�งปริะเด็นที�กำำ�หนดในกำฎหมี�ยและปริะเด็นที�อ�จำมีีผู้ลกำริะทบต่อทิศท�งกำ�ริดำ�เนินง�นข้องบริิษััทฯ	
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ในกำ�ริปริะช้ีมีวิ้สิ�มัีญผู้้้ถืือห้้นเพืื่�อพิื่จำ�ริณ�ว้�ริะอน้มัีติกำ�ริได้มี�ซึ่่�งสิินทรัิพื่ย์เกีำ�ยว้กัำบธิ้ริกำริริมีกำ�ริรัิบโอนกำิจำกำ�ริทั�งหมีดข้อง 
บริิษััท	 ซึ่ี.พื่ี.	 ริีเทล	 โฮลดิ�ง	 จำำ�กัำด	 โดยบริิษััท	 สิย�มีแมี็คำโคำริ	 จำำ�กัำด	 (มีห�ชีน)	 ซึ่่�งเป็นบริิษััทย่อยข้องบริิษััทฯ	 ซึ่่�งเข้้�ข่้�ยเป็นริ�ยกำ�ริ 
ไดม้ี�หรืิอจำำ�หน�่ยไปซึ่่�งสิินทริพัื่ยแ์ละเป็นริ�ยกำ�ริกำบับค้ำคำลที�เกีำ�ยว้โยงกำนัข้องบริิษัทัจำดทะเบยีนต�มีปริะกำ�ศคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัตล�ดทน้	 
บริิษััทฯ	จำ่งได้ดำ�เนินกำ�ริดังต่อไปนี�

1.	 จำดัทำ�ริ�ยง�นและเปิดเผู้ยสิ�ริสินเทศเกำี�ยว้กำบักำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริข้องบริิษัทัฯ	ต่อตล�ดหลกัำทริพัื่ย์ฯ	ทนัททีี�คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั
มีีมีติอน้มีัติกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริ	 โดยสิ�ริสินเทศดังกำล่�ว้ได้ผู้่�นกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�ข้องตล�ดหลักำทริัพื่ย์ฯ	 และสิำ�นักำง�น	 กำ.ล.ต.	 
ถื่งคำว้�มีเพื่ียงพื่อข้องสิ�ริสินเทศกำ่อนสิ่งให้ผู้้้ถืือห้้น

2.	 แต่งตั�งที�ปริ่กำษั�ท�งกำ�ริเงินอิสิริะที�ได้ริับคำว้�มีเห็นชีอบจำ�กำสิำ�นักำง�น	กำ.ล.ต.	เพื่ื�อทำ�หน้�ที�ต่�งๆ	ที�เกำี�ยว้ข้้อง	ริว้มีถื่งกำ�ริให้
คำว้�มีเห็นต�มีที�กำำ�หนดในปริะกำ�ศริ�ยกำ�ริได้มี�หรืิอจำำ�หน่�ยไปซึ่่�งสิินทริัพื่ย์และปริะกำ�ศริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำัน	 โดยจำัดส่ิง
ริ�ยง�นคำว้�มีเห็นข้องที�ปริ่กำษั�ท�งกำ�ริเงินอิสิริะให้แกำ่ผู้้้ถืือห้้นพื่ิจำ�ริณ�พื่ริ้อมีกำับหนังสิือเชีิญปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้น
โดยคำว้�มีเห็นข้องที�ปริ่กำษั�ท�งกำ�ริเงินอิสิริะมีีดังต่อไปนี�
2.1	 ข้้อดี	ข้้อด้อย	และคำว้�มีเสิี�ยงข้องกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริ
2.2	 คำว้�มีสิมีเหต้สิมีผู้ลและปริะโยชีน์ข้องกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริ
2.3	 ว้ิธิีกำ�ริปริะเมีินมี้ลคำ่�ข้องกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริที�เหมี�ะสิมี
2.4	 กำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริในคำริั�งนี�มีีคำว้�มีสิมีเหต้สิมีผู้ลหริือไมี่

3.	 กำ�ริปริะชี้มีว้ิสิ�มีัญผู้้้ถืือห้้นข้องบริิษััทฯ	 เพื่ื�ออน้มีัติในกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริ	บริิษััทฯ	 ได้จำัดสิ่งหนังสิือเชีิญปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นให้แกำ ่
ผู้้ถ้ือืห้น้ลว่้งหน้�ไมีน่อ้ยกำว่้�	14	วั้น	กำอ่นวั้นปริะช้ีมี	และตอ้งไดรั้ิบอน้มีตัจิำ�กำที�ปริะช้ีมีผู้้ถ้ือืห้้นดว้้ยคำะแนนเสีิยงไมีต่ำ��กำว่้�สิ�มีในสีิ� 
ข้องจำำ�นว้นเสิียงทั�งหมีดข้องผู้้้ถืือห้้นที�มี�ปริะช้ีมีและมีีสิิทธิิออกำเสิียงลงคำะแนน	 โดยไม่ีนับริว้มีคำะแนนเสิียงข้องผู้้้ถืือห้้นที�มีี
สิว่้นได้เสิยี	ริว้มีทั�งต้องริะบชื้ี�อและจำำ�นว้นห้น้ข้องผู้้้ถืือห้้นที�ไม่ีมีีสิิทธิอิอกำเสิยีงลงคำะแนนไว้้ในหนงัสืิอเชีญิปริะช้ีมีผู้้ถ้ือืห้้นดว้้ย

4.	 สิ�ริสินเทศเกำี�ยว้กำับกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริข้องบริิษััทฯ	ดังกำล่�ว้	มีีคำว้�มีเห็นข้องมีติที�ปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	และคำว้�มีเห็น
ข้องมีติที�ปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบและ/หริือกำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทที�แตกำต่�งจำ�กำคำว้�มีเห็นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท

ปริะธิ�นที�ปริะช้ีมีไดจ้ำดัสิริริเว้ล�อย่�งเพื่ยีงพื่อและดำ�เนนิกำ�ริปริะช้ีมีอย่�งเหมี�ะสิมีและโปร่ิงใสิ	ริว้มีถืง่จำดัสิริริเว้ล�และเปิดโอกำ�สิ
ให้ผู้้ถ้ือืห้้นได้แสิดงคำว้�มีเหน็และตั�งคำำ�ถื�มีในทก้ำว้�ริะอย่�งเหมี�ะสิมี	และเลข้�น้กำ�ริที�ปริะช้ีมีได้บนัทก่ำปริะเดน็คำำ�ถื�มีและคำำ�ตอบไว้้อย่�ง
ชีัดเจำนคำริบถื้ว้น	นอกำจำ�กำนี�	ในแต่ละว้�ริะได้ริะบ้มีติที�ปริะชี้มีและผู้ลกำ�ริลงคำะแนนเสิียง	โดยแบ่งเป็นจำำ�นว้นเสิียงที�เห็นด้ว้ย	ไมี่เห็นด้ว้ย	 
งดออกำเสิยีง	หริอืไมีมี่ีสิิทธิอิอกำเสิยีง	และบตัริเสิยี	นอกำจำ�กำนี�	ยังไดบ้นัทก่ำเทปกำ�ริปริะช้ีมีและนำ�ข่้�นเว้บ็ไซึ่ตข์้องบริิษัทัฯ	หลงัจำ�กำว้นัปริะช้ีมี	
เพื่ื�อให้ผู้้้ถืือห้้นที�มีิได้มี�เข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มีหริือผู้้้สินใจำทั�ว้ไปได้ริับชีมี

กำ�ริปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นข้องบริิษััทฯ	 เป็นไปต�มีกำฎหมี�ย	 กำฎเกำณฑ์์ที�เกำี�ยว้ข้้อง	 และข้้อบังคัำบข้องบริิษััทฯ	 และดำ�เนินไปต�มีว้�ริะ 
ที�กำำ�หนดไว้้ต�มีลำ�ดับและไมี่มีีกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�ว้�ริะอื�นใดนอกำเหนือจำ�กำที�ได้กำำ�หนดไว้้ในหนังสิือเชีิญปริะชี้มี

การดำาเนินการภายหลังการประชุมผิ้�ถ่อหุ�น
บริิษััทฯ	 ได้เปิดเผู้ยมีติที�ปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นพื่ร้ิอมีผู้ลกำ�ริลงคำะแนนภ�ยในว้ันเดียว้กัำนผู้่�นริะบบข้่�ว้ข้องตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่ง

ปริะเทศไทยและบนเว้บ็ไซึ่ตข์้องบริิษัทัฯ	จำดัทำ�ริ�ยง�นกำ�ริปริะช้ีมีผู้้้ถือืห้้นอย่�งถืก้ำต้องและคำริบถ้ืว้นทั�งภ�ษั�ไทยและภ�ษั�องักำฤษั	และจำดั
สิ่งสิำ�เน�ริ�ยง�นกำ�ริปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นให้ตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทยภ�ยใน	14	ว้ัน	นับจำ�กำว้ันปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้น	และนำ�ข้่�นบนเว้็บไซึ่ต์
ข้องบริิษััทฯ	ภ�ยใน	1	เดือน	นับจำ�กำว้ันปริะชี้มี	โดยบริิษััทฯ	ได้บันท่กำริ�ยชีื�อพื่ริ้อมีตำ�แหน่งข้องกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริที�เข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มี 
ผู้้้ถืือห้้นหริือล�ปริะช้ีมี	 วิ้ธิีกำ�ริลงคำะแนนและนับคำะแนน	มีติที�ปริะช้ีมี	 และผู้ลกำ�ริลงคำะแนน	 (เห็นชีอบ	 ไม่ีเห็นชีอบ	 งดออกำเสิียง	 และ 
บัตริเสิีย)	 ข้องแต่ละว้�ริะ	 พื่ร้ิอมีปริะเด็นคำำ�ถื�มีและคำำ�ตอบในที�ปริะช้ีมีไว้้ในริ�ยง�นกำ�ริปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นด้ว้ย	 ห�กำผู้้้ถืือห้้นมีีข้้อสิงสัิย 
หรืิอมีีคำว้�มีเหน็สิ�มี�ริถืแจำง้มี�ยงัหนว่้ยง�นเลข้�น้กำ�ริบริิษัทัภ�ยใน	1	เดอืน	นบัจำ�กำวั้นปริะช้ีมี	และในกำ�ริปริะช้ีมีผู้้ถ้ือืห้น้สิ�มีญัปริะจำำ�ปี 
คำริั�งต่อไป	จำะไมี่มีีว้�ริะพื่ิจำ�ริณ�ริับริองริ�ยง�นกำ�ริปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้น

ภ�ยหลังกำ�ริจำัดปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นสิ�มีัญปริะจำำ�ปี	บริิษััทฯ	จำะพื่ิจำ�ริณ�คำำ�ถื�มี	คำว้�มีคำิดเห็น	และข้้อเสินอแนะข้องผู้้้ถืือห้้นที�ริว้บริว้มี
ได้จำ�กำห้องปริะชี้มีเพื่ื�อกำำ�หนดแนว้ท�งดำ�เนินกำ�ริที�เหมี�ะสิมี	ริว้มีทั�งปริับปริ้งกำ�ริจำัดปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นสิ�มีัญปริะจำำ�ปีต่อไปให้ดียิ�งข้่�น

จำ�กำผู้ลกำ�ริปริะเมีินคำ้ณภ�พื่กำ�ริจัำดปริะช้ีมีสิ�มัีญผู้้้ถืือห้้นข้องบริิษััทจำดทะเบียน	 (AGM	 Checklist)	 ปริะจำำ�ปี	 2564	ที�จำัดทำ�โดย
สิมี�คำมีส่ิงเสิริิมีผู้้ล้งทน้ไทย	(Thai	Investors	Association)	บริิษัทัฯ	ไดร้ิบัคำะแนนเตม็ี	100	ซึ่่�งส้ิงกำว่้�ปีที�แล้ว้ที�ไดค้ำะแนนเท�่กัำบร้ิอยละ	98
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หมูวดที่ 2 การปฏ์ิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมูกัน
ถืง่แมีผู้้้ถ้ือืห้น้แตล่ะริ�ยจำะมีีสิิทธิอิอกำเสิยีงไมีเ่ท�่กัำนอนัเนื�องมี�จำ�กำจำำ�นว้นกำ�ริถือืห้น้ที�ต�่งกำนั	แตก็่ำมีไิดห้มี�ยคำว้�มีว้�่สิิทธิพืิื่�นฐ�น 

ในฐ�นะผู้้ถ้ือืห้น้จำะตอ้งแตกำต�่งกำนัต�มีไปดว้้ย	บริิษัทัฯ	ใหค้ำว้�มีสิำ�คำญัและตริะหนักำในสิิทธิขิ้องผู้้ถื้ือห้น้ทก้ำริ�ยไมีว่้�่จำะเป็นผู้้ถ้ือืห้น้ริ�ยใหญ่ 
หริือริ�ยย่อย	 ผู้้้ถืือห้้นสิถื�บันหริือบ้คำคำลธิริริมีด�	หริือแม้ีแต่ผู้้้ถืือห้้นที�เป็นชี�ว้ต่�งชี�ติ	 จำ่งไมี่กำริะทำ�กำ�ริใดๆ	ที�ถืือเป็นกำ�ริเลือกำปฏิิบัต ิ
หริือกำ่อให้เกำิดคำว้�มีไมี่เป็นธิริริมีต่อผู้้้ถืือห้้นภ�ยใต้ข้้อกำำ�หนดข้องกำฎหมี�ยที�เกำี�ยว้ข้้อง	โดยในปี	2564	บริิษััทฯ	ได้ดำ�เนินกำ�ริดังนี�

1.	 การประชุมผิ้�ถ่อหุ�นสามัญประจำำาปี
•	 บริิษัทัฯ	เปิดโอกำ�สิให้ผู้้ถ้ือืห้น้ส่ิว้นน้อยเสินอว้�ริะกำ�ริปริะช้ีมีผู้้้ถือืห้น้สิำ�หรัิบปี	2564	ล่ว้งหน้�	โดยไดป้ริะกำ�ศเชีญิชีว้น 

ผู้่�นหน้�เว้็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ	และผู้่�นริะบบข้องตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย	90	ว้ัน	กำ่อนว้ันสิิ�นสิ้ดริอบปีบัญชีี	
ทั�งนี�เพืื่�อให้ผู้้ถ้ือืห้้นมีีเว้ล�เพื่ยีงพื่อในกำ�ริดำ�เนนิกำ�ริและเพืื่�อให้หนว่้ยง�นเลข้�น้กำ�ริบริิษัทัสิ�มี�ริถืนำ�เสินอว้�ริะดังกำล�่ว้ 
ต่อที�ปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเพื่ื�อพื่ิจำ�ริณ�อน้มีัติเป็นว้�ริะกำ�ริปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้น

•	 ในกำริณีที�ผู้้้ถืือห้้นไม่ีสิ�มี�ริถืมี�เข้้�ร่ิว้มีกำ�ริปริะช้ีมีได้	 บริิษััทฯ	 ได้เสินอชืี�อกำริริมีกำ�ริจำำ�นว้น	 3	 คำน	 และหน่�งในนั�น 
คำือ	 น�ยผู้ด้ง	 เตชีะศริินทร์ิ	 ซึ่่�งเป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะและปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	 เพืื่�อเป็นท�งเลือกำให้กำับผู้้้ถืือห้้น 
ในกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�มีอบฉันทะให้กำริริมีกำ�ริคำนใดคำนหน่�งเข้้�ปริะชี้มีและออกำเสิียงลงคำะแนนแทน

•	 บริิษััทฯ	 ได้จำัดส่ิงหนังสิือมีอบฉันทะทั�งสิ�มีแบบให้กำับผู้้้ถืือห้้นท้กำคำน	 เพืื่�อให้ผู้้้ถืือห้้นสิ�มี�ริถืเลือกำใชี้ในแบบที�ตริงกำับ
คำว้�มีต้องกำ�ริมี�กำที�ส้ิด	แต่อย�่งไริกำต็�มีบริิษัทัฯ	ไดร้ิะบข้้้อคำว้�มีแนะนำ�ให้ผู้้ถ้ือืห้้นใช้ีแบบ	ข้.	ซึ่่�งมีีริ�ยละเอียดมี�กำกำว่้�

•	 ในหนังสืิอนัดปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้น	 ได้ริะบ้เอกำสิ�ริ/หลักำฐ�นที�ต้องนำ�ไปในว้ันปริะช้ีมีไว้้อย่�งชัีดเจำน	 โดยแยกำเป็นกำริณีๆ	
นอกำจำ�กำนี�	เอกำสิ�ริหลักำฐ�นที�ข้อให้นำ�มี�ใชี้ในกำ�ริปริะชี้มีกำ็เป็นไปต�มีมี�ตริฐ�นกำ�ริปฏิิบัติโดยสิ�กำล

•	 บริิษััทฯ	สิ่งหนังสิือเชีิญปริะชี้มีและเอกำสิ�ริปริะกำอบกำ�ริปริะชี้มีเป็นภ�ษั�อังกำฤษัให้กำับผู้้้ถืือห้้นที�เป็นชี�ว้ต่�งชี�ติ
•	 ในว้�ริะกำ�ริเลือกำตั�งกำริริมีกำ�ริ	บริิษััทฯ	จำะใชี้ว้ิธิีเลือกำตั�งกำริริมีกำ�ริเป็นริ�ยบ้คำคำล
•	 ใชี้บัตริคำะแนนในกำ�ริลงคำะแนนเสิียง
•	 บันท่กำริ�ยง�นกำ�ริปริะชี้มีอย่�งถื้กำต้อง	คำริบถื้ว้น	และทันเว้ล�

2.	 การประชุมวิสามัญผิ้�ถ่อหุ�น
มีีริ�ยละเอียดเพื่ิ�มีเติมีและแตกำต่�งจำ�กำกำ�ริปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นสิ�มีัญปริะจำำ�ปี	ดังนี�
•	 เพืื่�อเตริียมีคำว้�มีพื่ร้ิอมีกำ่อนเข้้�ร่ิว้มีปริะช้ีมี	 บริิษััทฯ	 ได้เปิดริะบบสืิ�ออิเล็กำทริอนิกำส์ิ	 (E-EGM)	 โดยแอปพื่ลิเคำชัีน	 IR	

Plus	AGM	ให้ผู้้้ถืือห้้นหริือผู้้้ริับมีอบฉันทะยืนยันตัว้ตนได้เป็นกำ�ริล่ว้งหน้�	13	ว้ัน	กำ่อนว้ันปริะชี้มี
•	 ผู้้้ถือืห้น้หรืิอผู้้ร้ิบัมีอบฉนัทะ	สิ�มี�ริถืเข้้�ส่้ิริะบบ	(Log	in)	IR	Plus	AGM	เพื่ื�อลงทะเบยีนเข้้�ริว่้มีปริะช้ีมีกำอ่นเว้ล�ปริะช้ีมี	

1	ชีั�ว้โมีง
•	 เพืื่�อเป็นกำ�ริริกัำษั�สิิทธิแิละผู้ลปริะโยชีน์ข้องผู้้ถ้ือืห้้นในกำริณีที�ปริะสิงคำจ์ำะมีอบฉนัทะให้กำริริมีกำ�ริข้องบริิษัทัฯ	ลงมีติแทน	

บริิษััทฯ	ได้เสินอชีื�อกำริริมีกำ�ริจำำ�นว้น	3	คำน	ซึ่่�งทั�งหมีดเป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะให้ผู้้้ถืือห้้นเลือกำ
•	 เมีื�อเริิ�มีปริะชีม้ีแลว้้ผู้้ถ้ืือห้น้หริอืผู้้ร้ิบัมีอบฉันทะสิ�มี�ริถืลงคำะแนนเสิยีงผู้�่นแอปพื่ลเิคำชีนั	IR	Plus	AGM	ลว่้งหน�้ไดท้้กำ

ว้�ริะหริอืลงคำะแนนเสิยีงในแต่ละว้�ริะที�อย่้ริะหว้�่งกำ�ริพิื่จำ�ริณ�ได้	ซึ่่�งริะบบจำะริว้มีผู้ลคำะแนนในแต่ละว้�ริะเมืี�อมีีกำ�ริปิด
ว้�ริะนั�นๆ	 และปริะธิ�นที�ปริะช้ีมีจำะให้เว้ล�พื่อสิมีคำว้ริในกำ�ริลงคำะแนนเสิียงผู่้�นริะบบก่ำอนกำ�ริปิดกำ�ริลงคำะแนนเสิียง 
ในแต่ละว้�ริะ

3.	 การดำาเนินการเกี�ยวกับกรรมการและผิ้�บริหาร
บริิษััทฯ	 กำำ�หนดแนว้ท�งในกำ�ริป้องกำันกำ�ริใช้ีข้้อม้ีลภ�ยในอย่�งเคำริ่งคำรัิดโดยกำำ�หนดไว้้เป็นล�ยลักำษัณ์อักำษัริ	 โดยดำ�เนิน

กำ�ริดังนี�
•	 จำัดทำ�นโยบ�ยและแนว้ปฏิิบัติเกำี�ยว้กำับคำว้�มีข้ัดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์เพื่ื�อป้องกำันกำ�ริใชี้ข้้อม้ีลภ�ยในจำ�กำบ้คำคำลภ�ยใน

ที�อ�จำล่ว้งริ้้และอ�จำห�ผู้ลปริะโยชีน์จำ�กำข้้อมี้ลนั�นกำ่อนที�ข้้อมี้ลจำะเปิดเผู้ยแกำ่สิ�ธิ�ริณชีนเป็นกำ�ริทั�ว้ไป	โดยกำำ�หนดเป็น
แนว้ปฏิิบัติสิำ�หริับกำริริมีกำ�ริ	ผู้้้บริิห�ริ	และพื่นักำง�น	เกำี�ยว้กำับกำ�ริได้มี�หริือจำำ�หน่�ยไปซึ่่�งหลักำทริัพื่ย์ข้องบริิษััทฯ	และ
ออกำปริะกำ�ศแจำง้เตอืนให้กำริริมีกำ�ริ	ผู้้บ้ริิห�ริ	และพื่นักำง�นที�ถืือเป็นบค้ำคำลที�สิ�มี�ริถืเข้้�ถืง่ข้้อม้ีลภ�ยใน	(Insider	List)	 
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งดทำ�กำ�ริได้มี�หรืิอจำำ�หน่�ยไปซึ่่�งหลักำทริพัื่ย์ข้องบริิษัทัฯ	ในช่ีว้งกำอ่นเผู้ยแพื่ริง่บกำ�ริเงนิเป็นเว้ล�	1	เดือนและอกีำ	1	วั้น 
หลังเปิดเผู้ยงบกำ�ริเงิน	นอกำจำ�กำนี�	ยังได้กำำ�หนดให้มีีกำ�ริแจำ้งล่ว้งหน้�	1	ว้ัน	ห�กำต้องกำ�ริจำะทำ�ธิ้ริกำริริมีใดๆ	เกำี�ยว้กำับ
หลักำทริัพื่ย์ข้องบริิษััทฯ	อีกำด้ว้ย

•	 ในกำ�ริปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริท้กำคำริั�ง	ห�กำเป็นกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำัน	กำริริมีกำ�ริหริือผู้้้บริิห�ริที�เกำี�ยว้ข้้องจำะไมี่ได้
ริบัอน้ญ�ตใหอ้ย่้ริว่้มีกำ�ริปริะช้ีมีและออกำเสีิยงลงคำะแนนในว้�ริะนั�นๆ	นอกำจำ�กำนี�	ห�กำเป็นริ�ยกำ�ริที�เข้้�ข่้�ยตอ้งเปิดเผู้ย 
ข้้อม้ีลหริือข้ออน้มีัติจำ�กำผู้้้ถืือห้้นต�มีข้้อกำำ�หนดข้องตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย	 บริิษััทฯ	 กำ็ได้มีีกำ�ริเปิดเผู้ย 
ริ�ยละเอยีดและเหต้ผู้ลในกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริ	คำว้�มีสัิมีพัื่นธ์ิข้องบค้ำคำลที�เกำี�ยว้โยงกัำน	และกำ�ริคำำ�นว้ณม้ีลค่ำ�ในกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริ	
เพื่ื�อให้ผู้้้ถืือห้้นริับทริ�บข้้อมี้ลข้องริ�ยกำ�ริอย่�งละเอียด

•	 กำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริริ�ยง�นกำ�ริมีีส่ิว้นได้เสิียข้องตนและผู้้้เกำี�ยว้ข้้องให้แก่ำเลข้�น้กำ�ริบริิษััทเป็นปริะจำำ�ท้กำปีและ 
ท้กำคำริั�งที�มีีริ�ยกำ�ริเปลี�ยนแปลง	เพื่ื�อจำัดทำ�สิำ�เน�ให้แกำ่ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริและปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ

•	 กำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริแจำ้งกำ�ริถืือหลักำทริัพื่ย์ข้องบริิษััทที�ตนและผู้้้เกำี�ยว้ข้้องถืืออย่้และริ�ยง�นสิร้ิปต่อที�ปริะช้ีมี 
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล	และที�ปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเป็นปริะจำำ�ท้กำไตริมี�สิ

•	 กำำ�หนดแนว้ปฏิิบัติเกำี�ยว้กำับกำ�ริไมี่ใช้ีข้้อม้ีลภ�ยในเพืื่�อผู้ลปริะโยชีน์ในท�งมิีชีอบไว้้ในคำ้่มืีอจำริิยธิริริมีธิ้ริกิำจำและ 
ข้้อพื่่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�น

•	 ริ�ยกำ�ริริะหว่้�งกัำนที�เกำดิข่้�นในริอบปี	2564	เป็นริ�ยกำ�ริที�เป็นไปอย่�งโปร่ิงใสิ	ย้ตธิิริริมี	และเป็นไปต�มีธิร้ิกิำจำปกำตกิำ�ริค้ำ�	
•	 บริิษััทฯ	ไมี่มีีโคำริงสิริ้�งกำล้่มีธิ้ริกำิจำที�มีีกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริริะหว้่�งกำันในลักำษัณะที�อ�จำมีีคำว้�มีข้ัดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์

หมูวดที่ 3 การคำาน้งถ้งบทบาทข้องผู้มูีส่วนได้เสีย
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัให้คำว้�มีสิำ�คำญัตอ่ผู้้มี้ีสิว่้นได้เสีิยทก้ำกำล่้มีโดยคำำ�น่งถืง่สิิทธิทิี�มีีต�มีกำฎหมี�ย	ไมีว่้�่จำะเป็นผู้้้มีีสิว่้นได้เสีิยภ�ยใน

หริือภ�ยนอกำ	ทั�งนี�	เพื่ื�อกำ่อให้เกำิดผู้ลปริะโยชีน์ริ่ว้มีกำันอย่�งยั�งยืนและเพื่ื�อสิ่งเสิริิมีให้เกำิดคำว้�มีริ่ว้มีมีือริะหว้่�งบริิษััทฯ	กำับผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิีย
ในกำ�ริสิริ้�งคำว้�มีมีั�นคำงให้บริิษััทฯ	

บริิษัทัฯ	ใหค้ำว้�มีสิำ�คำญักำบักำ�ริดำ�เนนิธิร้ิกิำจำอย่�งมีีคำว้�มีรัิบผิู้ดชีอบตอ่สัิงคำมีซึ่่�งคำริอบคำล้มีไปถืง่กำ�ริปริะกำอบกิำจำกำ�ริด้ว้ยคำว้�มีเป็นธิริริมี	 
กำ�ริเคำ�ริพื่สิิทธิิมีน้ษัยชีน	 กำ�ริปฏิิบัติต่อแริงง�นอย่�งเป็นธิริริมี	 คำว้�มีปลอดภัย	 อ�ชีีว้อน�มัียและสิภ�พื่แว้ดล้อมีในกำ�ริทำ�ง�น	 
คำว้�มีรัิบผิู้ดชีอบต่อผู้้้บริิโภคำ	 กำ�ริค้้ำมีคำริองข้้อม้ีลสิ่ว้นบ้คำคำลและคำว้�มีเป็นสิ่ว้นตัว้	 กำ�ริด้แลริักำษั�สิิ�งแว้ดล้อมี	 กำ�ริร่ิว้มีพัื่ฒน�ช้ีมีชีนหริือ
สิังคำมี	กำ�ริป้องกำันกำ�ริฟอกำเงิน	และกำ�ริต่อต้�นท้จำริิตคำอริ์ริัปชีัน

บริิษััทฯ	 ได้ปรัิบปร้ิงคำ้่มืีอจำริิยธิริริมีธิ้ริกำิจำและข้้อพ่ื่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�น	 (Business	 Ethics	 and	 Code	 of	 Conduct)	 โดยมีีกำ�ริ
ทบทว้นเป็นปริะจำำ�ท้กำปี	ทั�งนี�	 เพื่ื�อให้สิอดคำล้องต่อคำว้�มีเปลี�ยนแปลงที�เกำิดข้่�นและให้ทันต่อเหต้กำ�ริณ์โดยจำัดพื่ิมีพื่์เป็นล�ยลักำษัณ์อักำษัริ
และแจำกำจ่ำ�ยให้กำับกำริริมีกำ�ริ	 ผู้้้บริิห�ริ	 และพื่นักำง�นท้กำคำนริับทริ�บและย่ดถืือปฏิิบัติอย่�งเคำริ่งคำรัิด	 ทั�งนี�	 เพืื่�อสิิทธิิข้องผู้้้มีีส่ิว้นได้เสิีย 
ท้กำกำล้่มีได้ริับกำ�ริคำ้้มีคำริอง		

นโยบ�ยในกำ�ริปฏิิบัติต่อผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียข้องบริิษััทฯ	สิ�มี�ริถืกำล่�ว้โดยสิริ้ปได้ดังนี�
1.	 ผ้�ถ่อห้�นี้	

บริิษัทัฯ	ม่้ีงมัี�นดำ�เนนิง�นท�งธิร้ิกิำจำอย่�งมีีปริะสิิทธิภิ�พื่ด้ว้ยคำว้�มีโปร่ิงใสิ	ริอบคำอบ	มีีผู้ลกำ�ริดำ�เนนิง�นที�ดี	มีีกำ�ริเจำริิญเตบิโต
อย�่งมัี�นคำง	เพืื่�อเพิื่�มีม้ีลคำ�่ใหแ้กำผู้้่้ถือืห้้นในริะยะย�ว้	และให้คำว้�มีสิำ�คัำญกำบัผู้้ถ้ือืห้น้ในฐ�นะเจำ�้ข้องบริิษัทัโดยย่ดหลกัำคำว้�มีเท�่เทยีมี
กำนัข้องผู้้ถ้ือืห้้น	รัิกำษั�ผู้ลปริะโยชีน์ข้องผู้้้ถือืห้้นโดยจำดัให้มีีมี�ตริกำ�ริปอ้งกำนักำ�ริใช้ีข้้อม้ีลภ�ยในเพืื่�อปริะโยชีน์ส่ิว้นตนข้องกำริริมีกำ�ริ
หริอืผู้้บ้ริิห�ริ	และมีีคำว้�มีริบัผู้ดิชีอบตอ่กำ�ริกำริะทำ�โดยไมีใ่ชีอ้ำ�น�จำหน�้ที�หรืิอพื่ฤตกิำริริมีที�ไมีเ่หมี�ะสิมีอนัอ�จำนำ�มี�ซึ่่�งกำ�ริแสิว้งห�
ผู้ลปริะโยชีน์สิ่ว้นตนและเป็นคำว้�มีข้ัดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์

2.	 ล้กู้ค�า
บริิษััทฯ	 ให้คำว้�มีสิำ�คำัญและเอ�ใจำใส่ิกำับล้กำคำ้�ด้ว้ยคำว้�มีรัิบผู้ิดชีอบส้ิงส้ิดเพืื่�อให้ล้กำคำ้�ได้รัิบคำว้�มีพ่ื่งพื่อใจำภ�ยใต้หลักำกำ�ริ	

SAVEQC	โดยกำ�ริสิ่งมีอบ	Service:	กำ�ริบริิกำ�ริที�สิ้ภ�พื่	Assortment:	สิินคำ้�ที�หล�กำหล�ย	ตริงคำว้�มีต้องกำ�ริ	Value:	คำว้�มีคำ้้มีคำ่�
ริ�คำ�	Environment:	กำ�ริออกำแบบและกำ�ริริักำษั�สิภ�พื่แว้ดล้อมีภ�ยในริ้�นที�ปลอดภัยสิำ�หริับล้กำคำ้�	Quality:	คำ้ณภ�พื่	มี�ตริฐ�น	
และคำว้�มีสิดใหมี่ข้องสิินคำ้�	Cleanliness:	กำ�ริริักำษั�คำว้�มีสิะอ�ดข้องริ้�น	ริว้มีถื่งอ้ปกำริณ์ต่�ง	ๆ	ภ�ยในริ้�น	บริิษััทฯ	มีีกำ�ริสิำ�ริว้จำ
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คำว้�มีพ่ื่งพื่อใจำข้องล้กำค้ำ�อย�่งนอ้ยปีละ	2	คำรัิ�ง	เพืื่�อนำ�ผู้ลกำ�ริปริะเมีนิมี�กำำ�หนดเป็นแผู้นในกำ�ริพัื่ฒน�และปรัิบปร้ิงสิินคำ�้และบริิกำ�ริ	
เปิดเผู้ยข้้อม้ีลต่อล้กำค้ำ�อย่�งโปร่ิงใสิและเป็นธิริริมี	 มีีกำ�ริคำว้บคำ้มีด้แลสิินคำ้�และบริิกำ�ริให้มีีคำ้ณภ�พื่ด้ว้ยผู้ลง�นจำ�กำนว้ัตกำริริมีที�มีี
กำ�ริสิริ้�งสิริริคำ์อย่�งต่อเนื�องริว้มีถื่งริักำษั�สิัมีพื่ันธิภ�พื่ที�ยั�งยืนกำับล้กำคำ้�	โดยได้กำำ�หนดเป็นนโยบ�ยเกำี�ยว้กำับกำ�ริปฏิิบัติที�เป็นธิริริมี
และริับผู้ิดชีอบต่อล้กำคำ้�ไว้้อย่�งชีัดเจำนในคำ้่มีือจำริิยธิริริมีธิ้ริกำิจำและข้้อพ่ื่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�นข้องบริิษััทฯ	 ซึ่่�งมีีกำ�ริเผู้ยแพื่ริ่เป็นที�
ทริ�บกำันโดยทั�ว้ไป	

นอกำจำ�กำนี�	บริิษััทฯ	ยังมีีกำลไกำหลักำที�ให้ล้กำคำ้�ติดต่อเพื่ื�อใชี้ในกำ�ริห�ข้้อมี้ล	ติดต่อธิ้ริกำิจำ	และแจำ้งข้้อริ้องเริียนไว้้หล�ยชี่องท�ง	
เชีน่	ผู่้�นริ�้นสิ�ข้�	ผู่้�นท�งไปริษัณย์ี	เว้บ็ไซึ่ต์และสืิ�อสัิงคำมีออนไลนข์้องบริิษัทัฯ	และศน้ยบ์ริิกำ�ริล้กำค้ำ�สัิมีพัื่นธิ	์(Call	Center)	เป็นตน้
 

แนวปฏิิบัต่ิต่่อล้กค�าของบริษััทฯ	
1.	 ผู้้้บริิห�ริและพื่นักำง�นต้องริ้้และทำ�คำว้�มีเข้้�ใจำสิินคำ้�และบริิกำ�ริข้องซึ่ีพื่ี	 ออลล์	 เป็นอย่�งดี	 ริว้มีทั�งต้องให้ข้้อม้ีล 

ที�ถื้กำต้องคำริบถื้ว้นแกำ่ล้กำคำ้�
2.	 ผู้้้บริิห�ริและพื่นักำง�นตอ้งศก่ำษั�และทำ�คำว้�มีเข้้�ใจำคำว้�มีต้องกำ�ริข้องล้กำค้ำ�อย่�งละเอยีดกำอ่นจำะเสินอสิินคำ�้หริอืบริิกำ�ริ

ตอ่ล้กำค้ำ�	เพืื่�อสินองคำว้�มีต้องกำ�ริข้องล้กำค้ำ�ได้อย่�งถืก้ำต้อง	ริว้มีทั�งต้องสินใจำใฝ้ห่�คำว้�มีร้้ิอย่้เสิมีอ	และสัิ�งสิมีปริะสิบกำ�ริณ์ 
ในกำ�ริทำ�ง�นให้มีีปริะสิิทธิิภ�พื่มี�กำข้่�นเพื่ื�อเพื่ิ�มีคำว้�มีพื่่งพื่อใจำให้กำับล้กำคำ้�

3.	 ผู้้้บริิห�ริและพื่นักำง�นต้องปฏิิบัติต่อล้กำคำ้�ด้ว้ยคำว้�มีสิ้ภ�พื่ให้เกำียริติล้กำคำ้�และใชี้ว้�จำ�ที�สิ้ภ�พื่กำับล้กำคำ้�
4.	 ผู้้้บริิห�ริและพื่นักำง�นต้องมีีทัศนคำติที�ดีต่อง�นบริิกำ�ริล้กำคำ้�	 ให้คำว้�มีสิำ�คัำญต่อง�นบริิกำ�ริและปฏิิบัติอย่�งเต็มีที�	 

อันสิ่งผู้ลให้ง�นบริิกำ�ริมีีคำ้ณคำ่�และมีีปริะสิิทธิิภ�พื่อันจำะนำ�ไปสิ้่คำว้�มีเป็นเลิศด้�นบริิกำ�ริ
5.	 ผู้้้บริิห�ริและพื่นักำง�นตอ้งเคำ�ริพื่กำ�ริตัดสิินใจำและข้้อคิำดเหน็ข้องล้กำค้ำ�	ตลอดจำนไม่ีละเมีดิสิิทธิส่ิิว้นบค้ำคำลข้องล้กำค้ำ�และ

ยนิดรีิบัข้้อร้ิองเริยีนจำ�กำล้กำค้ำ�และแก้ำไข้ปรัิบปร้ิงทนัท	ีกำริณีมีีข้้อจำำ�กำดัหริอืตอ้งใช้ีเว้ล�ในกำ�ริแก้ำปัญห�ต้องรีิบแจำง้ข้้อม้ีล
และสิถื�นะให้ล้กำคำ้�ทริ�บในเว้ล�อันคำว้ริและแจำ้งคำว้�มีกำ้�ว้หน้�ในกำ�ริแกำ้ไข้เป็นริะยะ

3.	 พีนี้้กู้งานี้	
บริิษัทัฯ	ตริะหนักำในคำณ้คำ�่ข้องทริพัื่ย�กำริบค้ำคำลที�เป็นหัว้ใจำสิำ�คำญัอย�่งยั�งยนืในกำ�ริดำ�เนินธิร้ิกิำจำ	ทั�งในปัจำจำบ้นัและอน�คำตในทก้ำ

ร้ิปแบบข้องกำ�ริเปลี�ยนแปลง	เพืื่�อตอบสินองคำว้�มีตอ้งกำ�ริข้องล้กำคำ�้และสัิงคำมีและกำ�ริเติบโตอย�่งยั�งยืน	บริิษัทัฯ	จำง่ให้คำว้�มีสิำ�คำญั 
ในกำ�ริสิริริห�	 คัำดเลือกำ	 พัื่ฒน�ศักำยภ�พื่ในกำ�ริด้แลส้ิข้	 ท้กำข้์	 สิร้ิ�งคำว้�มีผู้้กำพื่ันสิอดคำล้องกำับปริัชีญ�องคำ์กำริที�ว่้�	 “เริ�ปริ�ริถืน� 
ริอยยิ�มีจำ�กำล้กำคำ้�	ด้ว้ยทีมีง�นที�มีีคำว้�มีสิ้ข้”

•	 ด้�านี้แรงงานี้และสิที่ธิิมนี้้ษยชำนี้
นี้โยบายด้�านี้สิที่ธิิมนี้้ษยชำนี้และกู้ารปฏิิบ้ติด้�านี้แรงงานี้

บริิษััทฯ	 มีีนโยบ�ยด้�นสิิทธิิมีน้ษัยชีนและกำ�ริปฏิิบัติด้�นแริงง�น	 ซึ่่�งแสิดงให้เห็นถื่งคำว้�มีตริะหนักำและ 
คำว้�มีรัิบผิู้ดชีอบในกำ�ริส่ิงเสิริิมีให้มีีกำ�ริปฏิิบัติต�มีหลักำปฏิิญญ�สิ�กำลว้่�ด้ว้ยสิิทธิิมีน้ษัยชีน	 โดยกำำ�หนดนโยบ�ยและ
กำริะบว้นกำ�ริในกำ�ริดำ�เนินง�นให้สิอดคำล้องกำับหลักำกำ�ริชีี�แนะว้่�ด้ว้ยธิ้ริกำิจำและสิิทธิิมีน้ษัยชีนแห่งสิหปริะชี�ชี�ติข้อง	
UNGP	 :	UN	Guiding	 Principles	 on	Business	 and	Human	Rights	นอกำจำ�กำนี�	 บริิษััทฯ	ยังมี้่งมีั�นที�จำะธิำ�ริงริักำษั� 
หลักำกำ�ริข้องข้้อตกำลงโลกำแห่งสิหปริะชี�ชี�ติ	(UN	Global	Compact)	 ในเริื�องหลักำกำ�ริด้�นสิิทธิิมีน้ษัยชีน	(หลักำกำ�ริ 
ที�	1	และ	2)	และหลักำปฏิิบัติด้�นแริงง�น	(หลักำกำ�ริที�	3-6)	

แนี้วปฏิิบ้ติด้�านี้สิที่ธิิมนี้้ษยชำนี้และด้�านี้แรงงานี้	
1.	 เคำ�ริพื่และปฏิิบัติต�มีกำฎริะเบียบและข้้อบังคำับข้องบริิษััทฯ	ตลอดจำนกำฎหมี�ยทั�งในปริะเทศและริะหว้่�งปริะเทศ

ที�เกำี�ยว้ข้้องโดยเคำริ่งคำริัด
2.	 ติดต�มีตริว้จำสิอบและปริะเมีินคำว้�มีเสิี�ยงและผู้ลกำริะทบด้�นสิิทธิิมีน้ษัยชีนอย่�งสิมีำ��เสิมีอพื่ริ้อมีกำำ�หนดแนว้ท�ง

หริือมี�ตริกำ�ริในกำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริคำว้�มีเสีิ�ยงอย่�งเหมี�ะสิมีโดยให้ท้กำหน่ว้ยง�นมีีหน้�ที�กำำ�กัำบด้แลและบริิห�ริ
คำว้�มีเสิี�ยงที�อย้่ในคำว้�มีริับผู้ิดชีอบข้องตน
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3.	 พื่ฒัน�ช่ีองท�งกำ�ริสืิ�อสิ�ริแบบสิองท�งเพื่ื�อส่ิงเสิริิมีคำว้�มีร้้ิ	คำว้�มีเข้้�ใจำ	และกำ�ริปฏิิบตัตินต่อกำ�ริเคำ�ริพื่สิิทธิมิีน้ษัยชีน	
ริว้มีถืง่เพืื่�อเปิดโอกำ�สิให้พื่นักำง�นและผู้้้มีีส่ิว้นได้เสิยีสิ�มี�ริถืแสิดงคำว้�มีคิำดเหน็สิะท้อนปัญห�และแจำง้เบ�ะแสิหริอื
ข้้อริ้องเริียนห�กำมีีเหต้กำ�ริณ์หริือกำ�ริกำริะทำ�ที�เกำี�ยว้ข้้องต่อกำ�ริละเมีิดสิิทธิิมีน้ษัยชีน

4.	 จำัดให้มีีกำริะบว้นกำ�ริตริว้จำสิอบข้้อม้ีลหริือข้้อร้ิองเริียนที�เกำี�ยว้ข้้องกัำบสิิทธิิมีน้ษัยชีนหลังจำ�กำที�ได้ริับแจ้ำงจำ�กำ
พื่นักำง�น/และหริือผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิีย	 พื่ร้ิอมีริ�ยง�นต่อคำณะผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิงเพื่ื�อดำ�เนินกำ�ริพื่ัฒน�	 บริริเท�	 หริือ
แกำ้ไข้ผู้ลกำริะทบด้�นสิิทธิิมีน้ษัยชีนอย่�งเหมี�ะสิมี

5.	 สิ่งต่อนโยบ�ยนี�ให้คำ้่คำ้�ธิ้ริกำิจำมีีแนว้ท�งกำ�ริบริิห�ริและจำัดกำ�ริต่�งๆ	เพื่ื�อป้องกำันกำ�ริเป็นสิ่ว้นหน่�งในกำริะบว้นกำ�ริ
ดำ�เนินง�นที�เกำี�ยว้ข้้องต่อกำ�ริละเมีิดสิิทธิิมีน้ษัยชีน

6.	 สิ่งเสิริิมีและสินับสิน้นให้คำ้่ค้ำ�ธิ้ริกิำจำมีีสิ่ว้นร่ิว้มีในกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำอย่�งมีีจำริิยธิริริมีและด้ว้ยคำว้�มีรัิบผู้ิดชีอบต่อ
สิังคำมีเพืื่�อเสิริิมีสิร้ิ�งวั้ฒนธิริริมีแห่งกำ�ริเคำ�ริพื่ซึ่่�งกัำนและกำันและพื่ัฒน�ขี้ดคำว้�มีสิ�มี�ริถืท�งกำ�ริแข้่งขั้นอย่�ง 
ต่อเนื�อง	 ทั�งนี�	 คำว้�มีม่้ีงมัี�นต่อกำ�ริเคำ�ริพื่สิิทธิิมีน้ษัยชีนข้องบริิษััทฯ	 ได้สิะท้อนให้เห็นอย่�งชีัดเจำนผู้่�นนโยบ�ย 
กำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริด้�นต่�งๆ	ที�สิำ�คำัญข้องบริิษััทฯ	อ�ทิ
•	 นโยบ�ยกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริ
•	 จำริิยธิริริมีธิ้ริกำิจำและข้้อพื่่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�น
•	 นโยบ�ยคำว้�มีริับผู้ิดชีอบต่อสิังคำมี
•	 นโยบ�ยด้�นกำ�ริจำ้�งง�นและกำ�ริบริิห�ริแริงง�น
•	 นโยบ�ยกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีหล�กำหล�ยและยอมีริับในคำว้�มีแตกำต่�ง
•	 นโยบ�ยด้�นคำว้�มีปลอดภัย	อ�ชีีว้อน�มีัย	และสิิ�งแว้ดล้อมี
•	 นโยบ�ยด้�นกำ�ริจำัดห�อย่�งยั�งยืนและแนว้ปฏิิบัติสิำ�หริับคำ้่คำ้�ธิ้ริกำิจำ

นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแต่กต่่าง
บริิษััทฯ	 ตริะหนักำถื่งคำว้�มีสิำ�คำัญข้องพื่ลังองคำ์กำริ	 ซึ่่�งเกิำดจำ�กำกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีแตกำต่�งกำันข้องพื่นักำง�นที�หล�กำหล�ย	

และปฏิิบติัง�นกำริะจำ�ยอย่้ทั�ว้ปริะเทศในทก้ำจัำงหว้ดัให้เกำดิพื่ลังริว่้มีบนพืื่�นฐ�นข้องว้ฒันธิริริมีเดยีว้กำนั	คืำอว้ฒันธิริริมี	Harmony	
อนัเป็นกำ�ริสิริ�้งบริริย�กำ�ศที�สิง่เสิริิมีคำว้�มีส้ิข้	ปริะสิิทธิภิ�พื่	คำว้�มีคำดิสิริ�้งสิริริค์ำ	นว้ตักำริริมีใหมี	่อนัเป็นเว้ทใีหพ้ื่นกัำง�นแสิดง
ศักำยภ�พื่ส้ิงส้ิด	 ส่ิงผู้ลต่อภ�พื่ลักำษัณ์องค์ำกำริ	 และคำว้�มีภ�คำภ้มิีใจำข้องพื่นักำง�นซึ่่�งจำะชี่ว้ยริักำษั�และด่งด้ดคำนเกำ่ง	 คำนดีเข้้�มี�
ริ่ว้มีสิริ้�งคำว้�มีสิำ�เริ็จำกำับองคำ์กำริต่อไป	

พื่ลังริ่ว้มีที�สิำ�คำัญในกำ�ริข้ับเคำลื�อนธิ้ริกำิจำให้เจำริิญกำ้�ว้หน้�ว่้�ส่ิว้นหน่�งมี�จำ�กำกำ�ริที�มีีพื่นักำง�นที�มีีคำว้�มีหล�กำหล�ย	
สิ�มี�ริถืสิริ้�งม้ีลคำ่�เพิื่�มีและนว้ัตกำริริมีให้กำับบริิษััทฯ	 ดังนั�นกำ�ริที�บริิษััทฯ	 มีีกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีหล�กำหล�ยและกำ�ริยอมีรัิบ 
คำว้�มีแตกำต่�งที�เหมี�ะสิมีจำะสิ�มี�ริถืด่งด้ดและริักำษั�คำนเกำ่ง	คำนดี	ด่งศักำยภ�พื่สิ้งสิ้ดข้องพื่นักำง�นมี�ใชี้ได้	

แนี้วปฏิิบ้ติด้�านี้ความหลากู้หลายและยอมร้บความแตกู้ต่าง
1.	 ผู้้้นำ�ท้กำริะดับต้องพื่ริ้อมีริับฟังคำว้�มีคำิดเห็นที�แตกำต่�งข้องผู้้้อื�น
2.	 สิ่งเสิริิมีและกำริะต้้นให้พื่นักำง�นกำล้�ที�จำะแสิดงคำว้�มีเห็นอย่�งสิร้ิ�งสิริริคำ์และเป็นไปต�มีกำริอบข้องกำฎหมี�ย 

ที�กำำ�หนดไว้้ในปริะเทศที�บริิษััทฯ	ไปดำ�เนินธิ้ริกำิจำ
3.	 เสิริิมีสิร้ิ�งบริริย�กำ�ศในกำ�ริทำ�ง�นและเคำ�ริพื่ซึ่่�งกัำนและกัำน	 สิ�มี�ริถือย่้ร่ิว้มีกัำนบนพืื่�นฐ�นข้องคำว้�มีแตกำต่�ง 

ไมี่ว้่�จำะโดยคำว้�มีชีื�นชีอบสิ่ว้นบ้คำคำล	บ้คำลิกำลักำษัณะ	เชีื�อชี�ติ	ศ�สิน�	สิีผู้ิว้	เพื่ศ	ว้ัย	สิถื�นภ�พื่กำ�ริสิมีริสิ
4.	 ไมีเ่ลือกำปฏิิบตัใินกำ�ริสิริริห�และเลือกำสิริริพื่นกัำง�น	โดยให้คำว้�มีเสิมีอภ�คำและโอกำ�สิคำว้�มีเจำริิญกำ�้ว้หน้�ในอ�ชีีพื่

ต�มีผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�นและสิอดคำล้องกำับกำ�ริเจำริิญเติบโตข้องบริิษััทฯ	
5.	 ยกำย่องชีมีเชียพื่นักำง�นต�มีคำว้�มีเหมี�ะสิมีต่อกำ�ริมีีสิ่ว้นริ่ว้มีในกำ�ริสิร้ิ�งสิริริคำ์ผู้ลง�นด้�นนว้ัตกำริริมีและ 

กำ�ริปริับปริ้งว้ิธิีกำ�ริปฏิิบัติง�น
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•	 ด้�านี้กู้ารด้้แลพีนี้้กู้งานี้
กู้ารสร�างพีนี้้กู้งานี้ที่ี�มีความส้ขและสนี้้กู้กู้้บงานี้

บริิษััทฯ	ใหค้ำว้�มีสิำ�คำัญกำับกำ�ริใหค้ำว้�มีริ้้และกำ�ริพื่ฒัน�พื่นกัำง�นในท้กำริะดบั	เพื่ื�อใหส้ิ�มี�ริถืปริับตวั้ตอ่โลกำธิ้ริกำิจำ
ที�เปลี�ยนแปลงอย่�งริว้ดเริ็ว้	 โดยเฉพื่�ะกำ�ริเข้้�ส่้ิย้คำดิจำิทัล	 ริว้มีถ่ืงกำ�ริเพิื่�มีทักำษัะกำ�ริเป็นผู้้้นำ�ที�เข้้�ใจำคำนร่้ินใหมี่	 และ
สิ�มี�ริถืบริิห�ริจัำดกำ�ริได้อย่�งมีีปริะสิิทธิภิ�พื่	โดยจำดัให้มีีกำ�ริอบริมีทั�งหลกัำส้ิตริมี�ตริฐ�น	หลกัำส้ิตริเพืื่�อเพิื่�มีพ้ื่นคำว้�มีร้้ิ
คำว้�มีสิ�มี�ริถืในง�น	กำ�ริเริียนริ้้ผู้่�นริะบบออนไลนต์�มีหลักำสิ้ตริที�ตนสินใจำตอ้งกำ�ริพื่ฒัน�ตนเอง	กำ�ริเริียนริ้้แบบข้้�มี
สิ�ยง�น	(Cross	Functional)	ในร้ิปแบบโคำริงกำ�ริ	(Project	Based)	ที�ว้ดัผู้ลที�สิะทอ้นผู้ลลัพื่ธิเ์ชิีงธิร้ิกิำจำ	ริว้มีถืง่หลักำส้ิตริ
เพื่ื�อพื่ัฒน�ภ�ว้ะผู้้้นำ�	นอกำจำ�กำนี�	บริิษััทฯ	ยังเน้นกำ�ริเริียนริ้้และกำ�ริพื่ัฒน�ด้ว้ยแนว้คำิดกำ�ริลงมีือปฏิิบัติและกำ�ริทำ�ง�น 
จำริิง	 (Action	 Learning)	 โดยให้พื่นักำง�นต่�งหน่ว้ยง�นได้ทำ�โคำริงกำ�ริร่ิว้มีกัำนและมีีผู้้้บริิห�ริเป็นที�ปร่ิกำษั�คำอยให ้
คำำ�แนะนำ�	ริว้มีถื่งโคำริงกำ�ริพื่ัฒน�พื่นักำง�นที�มีีศักำยภ�พื่สิ้ง	(Talent)	 เพื่ื�อพื่ัฒน�เป็นผู้้้สิืบทอดตำ�แหน่งพื่ริ้อมีทั�งสิริ้�ง
คำว้�มีผู้้กำพื่นัในหม่้ีพื่นกัำง�นในร้ิปแบบต�่งๆ	เชีน่	โคำริงกำ�ริพื่ลงัทมีี	ทำ�ใหพ้ื่นกัำง�นเข้้�ใจำเป�้หมี�ยองคำก์ำริ	ทศิท�ง	คำณ้ธิริริมี 
และกำ�ริคำิดเชีิงบว้กำ	 โดยจำัดให้กำับพื่นักำง�นท้กำกำล่้มีตั�งแต่ปี	 พื่.ศ.	 2548	 เป็นต้นมี�จำนถื่งปัจำจำ้บัน	 ทั�งสิ�ยปฏิิบัติกำ�ริ	 
สิ�ยกำริะจำ�ยสิินคำ้�	สิ�ยสิำ�นักำง�น	สิโตริ์พื่�ริ์ทเนอริ์	ซึ่่�งในแต่ละปีจำะมีีหัว้ข้้อและปริะเด็นที�เน้นในเริื�องข้องกำ�ริสิื�อสิ�ริที�
แตกำต�่งกำนั	สิว่้นกำ�ริจำดักำจิำกำริริมีเพื่ื�อสิร้ิ�งคำว้�มีรัิกำและคำว้�มีผู้้กำพื่นัข้องพื่นักำง�นนั�นแตล่ะสิ�ยง�นสิ�มี�ริถืเลือกำกำจิำกำริริมี
ที�จำะดำ�เนินกำ�ริได้ต�มีคำว้�มีเหมี�ะสิมีกำับลักำษัณะง�น

นอกำจำ�กำนี�	 บริิษััทฯ	 ยังจำัดให้มีีโคำริงกำ�ริต่�งๆ	 ที�เป็นปริะโยชีน์ต่อพื่นักำง�น	 เชี่น	 กำิจำกำริริมี	Work	 Life	 Quality	 
ซึ่่�งเป็นกำจิำกำริริมีที�เนน้กำ�ริด้แลส้ิข้ภ�พื่ข้องพื่นกัำง�น	กิำจำกำริริมีเดนิ-วิ้�ง	สิ�นสัิมีพื่นัธิค์ำริอบคำรัิว้	ซึ่พีื่	ีออลล์	กำจิำกำริริมีชีมีริมี
และกำิจำกำริริมีเพื่ื�อชีว่้ยเหลอืสิงัคำมีต่�งๆ	เชีน่	กำิจำกำริริมียกำว้ดัมี�ไว้ท้ี�เซึ่เว้น่ข้องพื่ท้ธิปัญญ�ชีมีริมี	กำิจำกำริริมีเพื่ื�อสิงัคำมีข้อง 
ชีมีริมีจิำตสิ�ธิ�ริณะ	 เป็นต้น	 โดยกำิจำกำริริมีต่�งๆ	 เหล่�นี�นอกำจำ�กำจำะช่ีว้ยให้พื่นักำง�นคำล�ยเคำรีิยดจำ�กำกำ�ริทำ�ง�นแล้ว้ 
ยังเป็นกำ�ริพื่ัฒน�ให้พื่นักำง�นเป็นคำนดี	มีีจำิตสิ�ธิ�ริณะ	และเป็นคำนดีข้องสิังคำมีอีกำด้ว้ย	

เพืื่�อสิริ้�งคำว้�มีส้ิข้ที�ยั�งยืนให้กำับพื่นักำง�น	 บริิษััทฯ	 มีีนโยบ�ยที�เน้นกำ�ริรัิบพื่นักำง�นในท้องถืิ�นเพื่ื�อชี่ว้ยสิร้ิ�งง�น
สิริ�้งริ�ยได้ให้กำบัช้ีมีชีน	และยงัเปิดโอกำ�สิให้พื่นักำง�นสิ�มี�ริถืข้อโอนย้�ยกำลับไปทำ�ง�นในภ้มิีลำ�เน�ข้องตนต�มีคำว้�มี
สิมีัคำริใจำ	ทำ�ให้พื่นักำง�นมีีโอกำ�สิทำ�ง�นใกำล้บ้�น	ใกำล้คำริอบคำริัว้	อันจำะเป็นกำ�ริสิริ้�งคำว้�มีริักำคำว้�มีผู้้กำพื่ันให้กำับสิถื�บัน
คำริอบคำริัว้ซึ่่�งเป็นสิถื�บันหลักำที�สิำ�คำัญข้องชี้มีชีนและปริะเทศชี�ติ

ว้ฒนี้ธิรรมองค์กู้รที่ี�เข�มแข็งเพี่�อกู้ารเติบโตอย่างย้�งย่นี้
บริิษััทฯ	 เชืี�อมัี�นว้่�วั้ฒนธิริริมีองค์ำกำริที�ดีจำะปริะสิ�นพื่ลังท้กำคำนให้เป็นพื่ลังองค์ำกำริเพืื่�อม่้ีงส่้ิเป้�หมี�ยเดียว้กัำน	 

ด้ว้ยกำ�ริทำ�ง�นริ่ว้มีกำันแบบ	Harmony	ตั�งแต่ปี	พื่.ศ.	2546	ริว้มีทั�งริณริงคำ์ให้ผู้้้บริิห�ริและพื่นักำง�นท้กำคำนปฏิิบัติด้ว้ย
คำว้�มีเข้้�ใจำ	เตม็ีใจำ	ตั�งใจำ	ในหลกัำ	5	–	7	-	11	ต�มีคำำ�กำล�่ว้ที�ว้�่	“ผู้สิมีสิว่้นเหมีอืน	ผู้สิ�นสิว่้นต�่ง	สิริ�้งคำว้�มีกำลมีเกำลยีว้	
ด้จำดนตริีว้งเดียว้กำัน”	ซึ่่�งปริะกำอบด้ว้ย

1)		 หลักำกำ�ริพื่ื�นฐ�น	5	ปริะกำ�ริ	ที�พื่นักำง�นท้กำคำนต้องมีี	ปริะกำอบด้ว้ย	ริักำง�น	ริักำล้กำคำ้�	ริักำคำ้ณธิริริมี	ริักำองคำ์กำริ	
และริักำทีมีง�น

2)		 คำ่�นิยมี	7	ปริะกำ�ริ	ที�บริิษััทฯ	ปริ�ริถืน�ให้ท้กำคำนย่ดถืือเพื่ื�อให้เกำิดผู้ลดีในกำ�ริทำ�ง�นริ่ว้มีกำัน	ปริะกำอบด้ว้ย	
แกำริ่ง	กำล้�	สิัจำจำะว้�จำ�	สิ�มีัคำคำี	มีีนำ��ใจำ	ให้คำว้�มีเคำ�ริพื่ผู้้้อื�น	และชีื�นชีมีคำว้�มีง�มีแห่งชีีว้ิต

3)		 ภ�ว้ะผู้้้นำ�	11	ปริะกำ�ริ	ที�จำำ�เป็นสิำ�หริบัคำนในริะดับหวั้หน�้ง�นเพืื่�อสิริ�้งให้พื่นักำง�นเกิำดคำว้�มีเชืี�อและศรัิทธิ�
ในกำ�ริทำ�ง�นริ่ว้มีกำัน	ซึ่่�งปริะกำอบด้ว้ย	มีีคำว้�มีจำริิงใจำ	ไมี่ศักำดิน�	ใชี้ปิยะว้�จำ�	อย่�หลงอำ�น�จำ	เป็นแบบอย่�ง
ที�ดี	มีีคำ้ณธิริริมี	ให้คำว้�มีเมีตต�	กำล้�ตัดสิินใจำ	อ�ทริสิังคำมี	บ่มีเพื่�ะคำนดี	และมีีใจำเปิดกำว้้�ง

อย�่งไริกำต็�มี	บริิษัทัฯ	ไดต้ริะหนกัำถ่ืงกำ�ริเปลี�ยนแปลงอย่�งริว้ดเริว็้ข้องปัจำจำยัภ�ยนอกำไม่ีว่้�จำะเป็นเทคำโนโลยหีริอื
กำ�ริเปลี�ยนแปลงท�งสิังคำมีซึ่่�งย่อมีสิ่งผู้ลกำริะทบและสิริ้�งคำว้�มีท้�ท�ยใหมี่ๆ	ให้กำับบริิษััทฯ	อย่�งหลีกำเลี�ยงไมี่ได้	เชี่น	
กำ�ริที�มีีพื่นักำง�น	Generation	Y	 เป็นคำนกำล้่มีใหญ่ถื่งกำว้่�	90%	ดังนั�นกำ�ริทำ�ง�นริ่ว้มีกำันข้องคำนต่�งว้ัย	ต่�งคำว้�มีเชีื�อ	
ต�่งคำ�่นยิมี	จำง่เป็นคำว้�มีท�้ท�ยอย�่งหน่�งที�ทำ�ให้บริิษัทัฯ	ตอ้งมีีกำ�ริปริบัตวั้เพื่ื�อริบัมีอืกำบักำ�ริเปลี�ยนแปลงดงักำล�่ว้อย�่ง
จำริิงจำัง	ตั�งแต่ปี	2559	จำนถื่งปัจำจำ้บัน	จำ่งได้จำัดสิัมีมีน�เชีิงปฏิิบัติกำ�ริผู้้้บริิห�ริท้กำริะดับและตัว้แทนพื่นักำง�นเพื่ื�อกำำ�หนด
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แนว้ท�งด�้นพื่ฤติกำริริมีที�จำะทำ�ให้บริิษัทัฯ	เติบโตอย่�งยั�งยนืตอ่ไปอกีำอย�่งนอ้ย	30	ปี	โดย	5	พื่ฤตกิำริริมีเริ�เรีิยกำว้�่	“Our	
Way”	ซึ่่�งเป็นแนว้คำดิที�ตวั้แทนพื่นกัำง�นทก้ำริะดบัเห็นริว่้มีกำนัว้�่เป็นเรืิ�องสิำ�คัำญและต้องสิริ�้งให้เกำดิข่้�นจำริิงปริะกำอบดว้้ย

1.	 เชีื�อใจำ	(Build	Trust)
2.	 โคำ้ชีชีิ�ง	(Accelerate	Coaching)
3.	 นว้ัตกำริริมี	(Drive	Innovation)
4.	 ข้ยันทำ�ฉล�ดคำิด	(Call	for	Smart)
5.	 จำิตสิ�ธิ�ริณะ	(Enrich	Community	Awareness)
โดยนำ�	 5	พื่ฤติกำริริมีมี�สืิ�อสิ�ริ	 สิริ้�งคำว้�มีเข้้�ใจำ	 และจำัดกำิจำกำริริมีต่�งๆ	 เพื่ื�อปล้กำฝังให้เกำิดกำ�ริปฏิิบัติจำริิง	 เชี่น	 

กำ�ริ	Vote	Role	Model	ในริะดับบริิห�ริ	กำ�ริแบ่งปันเริื�องเล่�หริือพื่ฤติกำริริมีที�สิอดคำล้องกำับ	5	พื่ฤติกำริริมีในกำ�ริปริะชี้มี
เชี้�ว้ันจำันทริ์	โดยผู้้้บริิห�ริท้กำคำนต้องนำ�เสินอคำริั�งละ	1	คำน	(Our	Way	Moment)

สร�างองค์กู้รธิรรมาภัิบาลเพี่�อเป็นี้องค์กู้รเพี่�อความย้�งย่นี้
ตั�งแต่ปี	2560	เป็นต้นมี�	เคำริอืเจำริิญโภคำภัณฑ์์และบริิษัทัฯ	ให้คำว้�มีสิำ�คำญักำบักำ�ริสิร้ิ�งองค์ำกำริให้เป็นองค์ำกำริที�เตบิโต 

ต่อไปอย่�งยั�งยืน	 บริิษััทฯ	 ได้มีีกำ�ริริิเริิ�มีดำ�เนินโคำริงกำ�ริและมีีกำ�ริออกำมี�ตริกำ�ริต่�งๆ	 ที�เกำี�ยว้ข้้องหล�ยมี�ตริกำ�ริ 
เพืื่�อผู้ลักำดันและสินับสิน้นกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเรืิ�องนี�	 อ�ทิ	 กำ�ริดำ�เนินโคำริงกำ�ริบริิษััทฯ	 ธิริริมี�ภิบ�ล	 โคำริงกำ�ริต่อต้�น 
กำ�ริคำอร์ิริปัชีนั	โคำริงกำ�ริกำ�ริตริว้จำสิอบสิิทธิมิีน้ษัยชีนอย่�งริอบด้�น	(Human	Rights	Due	Diligence)	ริว้มีไปถ่ืงกำ�ริสิร้ิ�ง
กำลไกำและช่ีองท�งในกำ�ริรัิบข้้อร้ิองเริยีนทั�งจำ�กำล้กำค้ำ�และพื่นักำง�น	ผู่้�นร้ิ�นสิ�ข้�	ผู่้�นท�งไปริษัณีย์	ผู่้�นเว้บ็ไซึ่ต์ข้องบริิษัทัฯ	
ริว้มีถ่ืงหน่ว้ยง�น	Call	Center	และโคำริงกำ�ริเคำ�ะริะฆงั	ซ่ึ่�งเน้นเรืิ�องกำ�ริริบัข้้อร้ิองเรีิยนข้องพื่นักำง�นโดยเฉพื่�ะ	เป็นต้น

กู้ารสร�างคนี้ด้�วยกู้ารศ้กู้ษา
ดว้้ยจำำ�นว้นสิ�ข้�กำริะจำ�ยอย่้ในทก้ำพืื่�นที�ข้องปริะเทศไทยและใหบ้ริิกำ�ริคำว้�มีสิะดว้กำตลอด	24	ชัี�ว้โมีง	กัำบทก้ำช้ีมีชีน	

กำ�ริสิริริห�และคำัดเลือกำพื่นักำง�นจำ่งเป็นง�นที�ท้�ท�ย	เพื่ื�อให้แน่ใจำว้่�บริิษััทฯ	จำะมีีบ้คำล�กำริที�เป็นคำนดี	มีีคำว้�มีสิ�มี�ริถื	
และพื่ริ้อมีให้บริิกำ�ริเพื่ื�อสิริ้�งริอยยิ�มีให้ล้กำคำ้�	บริิษััทฯ	จำ่งได้ว้�งริ�กำฐ�นกำ�ริสิริ้�งบ้คำล�กำริด้ว้ยกำ�ริให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับ
กำ�ริศ่กำษั�	โดยจำัดให้มีีหลักำสิ้ตริกำ�ริเริียนแบบ	Work-based	Learning	ที�เน้นกำ�ริเริียนคำว้บคำ้่ไปกำับกำ�ริปฏิิบัติง�นจำริิง
สิำ�หริบันักำเริยีน/นักำศก่ำษั�	ในริะดบั	ปว้ชี.	ปว้สิ.	และปริิญญ�ตริ	ีในสิถื�บนักำ�ริศก่ำษั�ที�บริิษัทัฯ	จัำดตั�งข่้�น	ริว้มีถืง่สิถื�บนั 
ในเคำริือข้่�ยทั�งในกำร้ิงเทพื่ฯ	 และต่�งจำังหว้ัด	 ซึ่่�งนักำเริียน/นักำศ่กำษั�จำะได้รัิบกำ�ริถ่ื�ยทอดคำว้�มีร้้ิและทักำษัะสิลับกัำบ 
กำ�ริลงฝึกำปฏิิบัติจำริิงที�ริ้�นสิ�ข้�และในสิำ�นักำง�นข้องบริิษััทฯ	 ซึ่่�งกำ�ริเริียนคำว้บคำ้่ไปกัำบกำ�ริทำ�ง�นนั�นทำ�ให้บริิษััทฯ	
สิ�มี�ริถืสิร้ิ�งบค้ำล�กำริที�เป็นคำนร่้ินใหม่ีที�มีีคำว้�มีริ้ค้ำว้�มีชีำ�น�ญโดยเฉพื่�ะในธิร้ิกิำจำคำ�้ปลกีำและพื่ริอ้มีที�จำะทำ�ง�นร่ิว้มีกัำบ 
บริิษััทฯ	ภ�ยหลังจำ�กำจำบกำ�ริศ่กำษั�

สว้สด้ิกู้ารพีนี้้กู้งานี้
บริิษััทฯ	มีีนโยบ�ยที�มี้่งเนน้ในเริื�องคำ้ณภ�พื่ชีวี้ติในกำ�ริทำ�ง�นข้องพื่นกัำง�นและปฏิบิัติกำับพื่นกัำง�นอย�่งเท่�เทียมี

กำัน	โดยจำัดทำ�เป็นโคำริงกำ�ริสิว้ัสิดิกำ�ริในด้�นต่�งๆ	อ�ทิ
-	 โคำริงกำ�ริพัื่ฒน�คำว้�มีผู้้กำพัื่นข้องพื่นักำง�น	 (Employee	 Engagement)	 เพืื่�อให้พื่นักำง�นมีีคำว้�มีส้ิข้กัำบ 

กำ�ริทำ�ง�นกัำบบริิษัทัฯ	และทำ�กำ�ริปริะเมิีนคำว้�มีพ่ื่งพื่อใจำข้องพื่นักำง�นเป็นปริะจำำ�ทก้ำปีโดยได้ว้�่จำ�้งผู้้เ้ชีี�ยว้ชี�ญ 
ด้�นวิ้จำัยทำ�กำ�ริสิำ�ริว้จำและนำ�ข้้อม้ีลที�ได้มี�เพืื่�อปริับปร้ิงบริริย�กำ�ศ	 สิว้ัสิดิกำ�ริต่�งๆ	ที�สิอดคำล้องกำับคำว้�มี
ต้องกำ�ริข้องพื่นักำง�น	

-	 โคำริงกำ�ริสิะสิมีห้้นสิำ�หริับพื่นักำง�น	(Employee	Joint	Investment	Program	-	EJIP)	ที�บริิษััทฯ	ดำ�เนินกำ�ริ
อย่�งต่อเนื�องมี�เป็นคำริั�งที�	3	เป็นริะยะเว้ล�	5	ปี	(1	กำริกำฎ�คำมี	2560	–	30	มีิถื้น�ยน	2565)

-	 กำองท้นสิำ�ริองเลี�ยงชีีพื่
-	 โคำริงกำ�ริสิว้ัสิดิกำ�ริชี่ว้ยเหลือพื่นักำง�นและคำริอบคำริัว้เมีื�อปริะสิบปัญห�ต่�งๆ	จำ�กำเหต้กำ�ริณ์ว้ิกำฤตต่�งๆ	
-	 โคำริงกำ�ริเงินกำ้้เพื่ื�อที�อย้่อ�ศัย
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-	 โคำริงกำ�ริเงินกำ้้เพื่ื�อปลดหนี�	(ธิน�คำ�ริอิสิล�มี)
-	 กำ�ริปริะกำันชีีว้ิตและปริะกำันสิ้ข้ภ�พื่พื่นักำง�น
-	 กำ�ริให้ท้นกำ�ริศ่กำษั�แกำ่พื่นักำง�นและบ้ตริพื่นักำง�น
-	 คำ่�ริักำษั�พื่ย�บ�ลพื่นักำง�นและคำริอบคำริัว้	ริว้มีถื่งสิว้ัสิดิกำ�ริยืมีเงินกำริณีผู้้้ป่ว้ยใน
-	 หอพื่ักำสิำ�หริับพื่นักำง�นริ้�นในพื่ื�นที�ที�บริิษััทฯ	เห็นสิมีคำว้ริในกำ�ริอำ�นว้ยคำว้�มีสิะดว้กำ
นอกำจำ�กำนี�	ยงัใหค้ำว้�มีสิำ�คำญัในกำ�ริด้แลรัิกำษั�สิภ�พื่แว้ดล้อมีในกำ�ริทำ�ง�นใหมี้ีคำว้�มีปลอดภัยตอ่ชีีวิ้ตและทริพัื่ยสิ์ิน

ข้องพื่นักำง�น	โดยจำดัให้มีีคำณะกำริริมีกำ�ริด้�นคำว้�มีปลอดภัย	เพืื่�อด้แลและฝึกำอบริมีพื่นักำง�นจำ�กำเหต้กำ�ริณ์ต�่งๆ	กำ�ริจัำด
ให้มีีริะบบป้องกำันภัย	กำิจำกำริริมีง�นคำว้�มีปลอดภัยและ	7	สิ	โดยริ�ยละเอียดเริื�องกำ�ริด้แลพื่นักำง�นปริ�กำฏิใน	“ริ�ยง�น
กำ�ริพื่ัฒน�อย่�งยั�งยืนปริะจำำ�ปี	2564”

4.	 ภัาคร้ฐ
บริิษััทฯ	 ดำ�เนินกำิจำกำ�ริภ�ยใต้ข้้อกำำ�หนดข้องกำฎหมี�ย	 กำฎเกำณฑ์์	 ข้้อบังคำับ	 หริือริะเบียบต่�งๆ	 อย่�งเคำร่ิงคำรัิดและถ้ืกำต้อง	 

โดยมีีหน่ว้ยง�นที�กำำ�กำับด้แลกำ�ริปฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ย	ริะเบียบ	ข้้อบังคำับ	(Compliance	Unit)	กำำ�หนดไว้้ในโคำริงสิริ้�งองคำ์กำริข้อง 
บริิษััทฯ	 อย่�งชัีดเจำน	 บริิษััทฯ	 ยังได้ให้กำ�ริสินับสิน้นกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำที�กำ่อให้เกำิดปริะโยชีน์ในกำ�ริพัื่ฒน�เศริษัฐกำิจำและสิังคำมี	 
นอกำจำ�กำนี�	ยังดำ�ริงไว้้ซึ่่�งสัิมีพัื่นธิภ�พื่ที�ดีกำบัหนว่้ยง�นภ�คำรัิฐในข้อบเข้ตที�เหมี�ะสิมีและสิ�มี�ริถืทำ�ได้	โดยตดิตอ่ปริะสิ�นง�นอย่�ง
เปิดเผู้ย	ให้กำ�ริสินับสิน้น	คำว้�มีริ่ว้มีมีือและคำว้�มีชี่ว้ยเหลือในโคำริงกำ�ริต่�งๆ	ข้องหน่ว้ยง�นริ�ชีกำ�ริอย่�งสิมีำ��เสิมีอ	

5.	 ด้�านี้ที่ร้พีย์สินี้ที่างปัญญา
บริิษัทัฯ	ใหค้ำว้�มีร่ิว้มีมืีออย่�งเตม็ีที�เกำี�ยว้กัำบกำ�ริไม่ีล่ว้งละเมีดิทรัิพื่ย์สิินท�งปัญญ�หริอืลิข้สิิทธิิ�	โดยริะบใ้นคำ้มื่ีอจำริิยธิริริมีธิร้ิกิำจำ

และข้้อพ่ื่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�นข้องบริิษััทฯ	 เกำี�ยว้กำับกำ�ริเคำ�ริพื่ในสิิทธิิข้องเจำ้�ข้องทริัพื่ย์สิินท�งปัญญ�	 และกำำ�หนดเป็นนโยบ�ย
และว้ิธิีปฏิิบัติเป็นล�ยลักำษัณ์อักำษัริที�ชีัดเจำน	มีีกำ�ริสิื�อสิ�ริ	จำัดปริะชี้มี	ชีี�แจำงทำ�คำว้�มีเข้้�ใจำ	ติดต�มี	คำว้บคำ้มีด้แลและตริว้จำสิอบเพื่ื�อ
มีใิหเ้กำดิกำ�ริล่ว้งละเมีดิทรัิพื่ย์สิินท�งปัญญ�หริอืลิข้สิิทธิิ�	นอกำจำ�กำนี�	ยังกำำ�หนดเป็นบทลงโทษัห�กำตริว้จำพื่บว้�่มีีกำ�ริกำริะทำ�คำว้�มีผิู้ด

6.	 ส้งคม	ชำ้มชำนี้	และสิ�งแวด้ล�อม
บริิษััทฯ	ดำ�เนินธิ้ริกำิจำด้ว้ยคำว้�มีตริะหนักำเสิมีอมี�ว้่�เป็น	“เพื่ื�อนที�ริ้้ใจำ	ใกำล้ๆ	คำ้ณ”	ซึ่่�งหมี�ยถื่งกำ�ริเป็นสิ่ว้นหน่�งข้องสิังคำมีและ

ชี้มีชีน	และท้กำๆ	คำนมีีคำว้�มีริ้้สิ่กำเสิมีือนว้่�ริ้�น	7-Eleven	คำือเพื่ื�อนบ้�นที�ดี	และเมีื�อเกำิดเหต้กำ�ริณ์ใดๆ	มีักำจำะน่กำถื่งริ้�น	7-Eleven	
เป็นแหง่แริกำเสิมีอ	เหตน้ี�จำ่งถืือเป็นภ�ริกำิจำสิำ�คำัญยิ�งข้องบริษิััทฯ	ในกำ�ริดำ�เนนิธิ้ริกำิจำดว้้ยสิำ�นก่ำข้องคำว้�มีริบัผู้ดิชีอบตอ่ชีม้ีชีน	สิงัคำมี	
และปริะเทศชี�ติ	โดยย่ดหลักำธิริริมี�ภิบ�ล	คำือกำ�ริทำ�ธิ้ริกำิจำอย่�งมีีจำริิยธิริริมี	มีีคำ้ณธิริริมี	เป็นธิริริมีต่อท้กำฝ้่�ยที�เกำี�ยว้ข้้อง	ริว้มีถื่ง
กำ�ริด้แลริักำษั�สิิ�งแว้ดล้อมีอย่�งเป็นริ้ปธิริริมี	บริิษััทฯ	มี้่งสินับสิน้นกำิจำกำริริมีเพื่ื�อพื่ัฒน�คำ้ณภ�พื่ชีีว้ิตข้องชี้มีชีมีและสิังคำมีใกำล้เคำียง
เพื่ื�อเสิริิมีสิริ้�งปริะโยชีน์สิ้ข้ข้องท้กำชี้มีชีนให้ยั�งยืนตลอดไป

บริิษัทัฯ	ตริะหนักำถืง่กำ�ริดำ�เนินธิร้ิกำจิำอย�่งมีีคำว้�มีริบัผู้ดิชีอบตอ่สิงัคำมีภ�ยใตป้ณธิิ�นองคำก์ำริ	“ร่ิว้มีสิริ�้งสิริริคำแ์ละแบง่ปันโอกำ�สิ
ตอ่กำนั”	ม่้ีงสิร้ิ�งคำณ้ค่ำ�ร่ิว้มีใหก้ำบัปริะเทศชี�ติปริะชี�ชีนและองคำก์ำริจำง่ได้กำำ�หนดนโยบ�ยด�้นคำว้�มีรัิบผู้ดิชีอบตอ่สัิงคำมีและแนว้ท�ง
ปฏิิบัติกำ�ริสิร้ิ�งคำ้ณคำ่�ท�งสัิงคำมีม่้ีงเน้นกำ�ริสิ่งเสิริิมีอ�ชีีพื่และสิร้ิ�งริ�ยได้ให้แก่ำผู้้้ปริะกำอบกำ�ริวิ้สิ�หกำิจำข้น�ดกำล�งและข้น�ดย่อมี
หริือที�เริียกำว้่�	เอสิเอ็มีอี	(SMEs	:	Small	and	Medium	Enterprises)	เกำษัตริกำริ	และกำล้่มีเปริ�ะบ�งโดยกำำ�หนดเป้�หมี�ยตัว้ชีี�ว้ัด 
ทั�งริะยะสัิ�นและริะยะย�ว้พื่ร้ิอมีทั�งกำำ�หนดโปริแกำริมีกำ�ริสินับสิน้นที�เข้้มีข้้นมี�กำยิ�งข่้�นผู้่�นกำลย้ทธิ์	 3	 ให้	 “ให้ชี่องท�ง	 ให้คำว้�มีร้้ิ	 
ให้คำ้ณภ�พื่ชีีว้ิต”	ริว้มีถื่งมี้่งยกำริะดับกำ�ริสิริ้�งกำ�ริริับริ้้เพื่ื�อสิริ้�งกำ�ริยอมีริับจำ�กำชี้มีชีนและสิังคำมีตลอดจำนพื่ัฒน�ริะบบกำ�ริบริิห�ริ 
ผู้้ป้ริะกำอบกำ�ริริ�ยยอ่ยริะดับต�่งๆ	แบบบร้ิณ�กำ�ริตลอดว้งจำริข้องกำ�ริเป็นคำ้ค้่ำ�ธิร้ิกิำจำ	นอกำจำ�กำนี�	บริิษัทัฯ	ยังดำ�เนนิง�นและสินับสิน้น
กำ�ริสิร้ิ�งคำณ้ค่ำ�ร่ิว้มีริะหว้�่งองค์ำกำริและช้ีมีชีน	อ�ท	ิกำ�ริจ้ำ�งง�นกำ�ริจัำดซึ่ื�อ	ตลอดจำนกำ�ริสินับสิน้นผู้ลิตภัณฑ์์ช้ีมีชีน	และกำ�ริบริริเท�ทก้ำข์้ 
ให้กำับชี้มีชีนเพื่ื�อสิริ้�งคำว้�มีสิัมีพื่ันธิ์ที�ดีกำับชี้มีชีนที�บริิษััทฯ	เข้้�ไปดำ�เนินธิ้ริกำิจำ

นอกำจำ�กำนี�	ด้ว้ยคำว้�มีม่้ีงมัี�นข้องบริิษัทัฯ	ที�จำะเป็นสิว่้นหน่�งในกำ�ริดำ�เนนิกำ�ริลดกำ�ริปลอ่ยกำ�๊ซึ่เริอืนกำริะจำกำ	ริว้มีถืง่กำ�ริลดกำ�ริใชี้ 
พื่ลังง�นจำง่ดำ�เนินโคำริงกำ�ริภ�ยใตก้ำลย้ทธิ	์เซึ่เว้น่	โกำ	กำรินี	(7	Go	Green	Strategy)	ที�ม่้ีงสิริ�้งคำว้�มียั�งยืนด้�นสิิ�งแว้ดล้อมีใหก้ำบัช้ีมีชีน	
สิังคำมี	และปริะเทศ	มี้่งเน้นผู้ลลัพื่ธิ์ในกำ�ริลดกำ�ริปล่อยกำ๊�ซึ่เริือนกำริะจำกำผู้่�นคำว้�มีริ่ว้มีมีือจำ�กำชี้มีชีนและสิังคำมี	อ�ทิ	กำ�ริลดกำ�ริใชี้
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พื่ลังง�นจำ�กำโคำริงกำ�ริปริับปร้ิงริะบบและสิ�ริทำ�คำว้�มีเย็น	 ริว้มีถ่ืงกำ�ริเพิื่�มีสัิดสิ่ว้นกำ�ริใชี้พื่ลังง�นหม้ีนเว้ียนเพืื่�อช่ีว้ยลดกำ�ริปล่อย
กำ�๊ซึ่เริอืนกำริะจำกำ	ริว้มีถืง่ให้คำว้�มีสิำ�คำญัในกำ�ริเลอืกำใชีแ้ละจำดักำ�ริบริริจำภั้ณฑ์์เพื่ื�อให้เกำดิกำ�ริจำดักำ�ริข้ยะพื่ล�สิตกิำไดอ้ย่�งเหมี�ะสิมี
ตลอดจำนสิ�มี�ริถืสิริ้�งมี้ลคำ่�เพื่ิ�มี	โดยกำำ�หนดเป็นนโยบ�ยบริริจำ้ภัณฑ์์ที�ยั�งยืนและสิริ้�งกำ�ริมีีสิ่ว้นริ่ว้มีกำับผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิีย	ออกำแบบ
และเลือกำใชี้บริริจำ้ภัณฑ์์ในกำ�ริคำว้บคำ้มีข้องบริิษััท	(Private	Brand)	ที�เป็นมีิตริต่อสิิ�งแว้ดล้อมี	โคำริงกำ�ริลดใชี้บริริจำ้ภัณฑ์์พื่ล�สิติกำ
ปริะเภทใช้ีคำรัิ�งเดียว้ทิ�ง	 (Single-use	 Plastic)	 โคำริงกำ�รินำ�บริริจำ้ภัณฑ์์กำลับมี�ใช้ีซึ่ำ��หริือกำ�รินำ�บริริจำ้ภัณฑ์์ที�ใช้ีแล้ว้นำ�มี�ใช้ีใหมี่
เพืื่�อเป็นแนว้ท�งในกำ�ริเลอืกำใชี	้และจำดักำ�ริบริริจำภั้ณฑ์์ข้องสิินค้ำ�อป้โภคำและบริิโภคำภ�ยในร้ิ�น	7-Eleven	ให้ถืก้ำต้องและเหมี�ะสิมี
เพื่ื�อป้องกำันผู้ลกำริะทบเชีิงลบต่อสิิ�งแว้ดล้อมีและคำำ�น่งถื่งกำ�ริพื่ัฒน�ที�ยั�งยืนต�มีแนว้คำิดเศริษัฐกำิจำหมี้นเว้ียน	(Circular	Economy)	
ตลอดว้งจำริชีีวิ้ตข้องผู้ลิตภัณฑ์์	ตลอดจำนม่้ีงสิร้ิ�งคำว้�มีตริะหนกัำร้้ิคำณ้ค่ำ�ข้องสิิ�งแว้ดลอ้มีสินับสิน้นให้เกำดิกำ�ริเปลี�ยนแปลงพื่ฤตกิำริริมี

7.	 ค้่ค�า	
บริิษััทฯ	ปฏิิบัติต่อคำ้่คำ้�อย่�งเหมี�ะสิมี	สิ้จำริิต	โปริ่งใสิ	เป็นธิริริมี	และเสิมีอภ�คำ	ไมี่ใชี้ว้ิจำ�ริณญ�ณหริือคำว้�มีสิัมีพื่ันธิ์สิ่ว้นตัว้

เข้้�มี�ตัดสิิน	 โดยกำำ�หนดให้มีีกำริะบว้นกำ�ริจัำดซึ่ื�อจำัดจำ้�งและเงื�อนไข้สัิญญ�หริือข้้อตกำลงที�เป็นธิริริมี	 มีีนโยบ�ยกำ�ริป้องกำันคำว้�มี 
ข้ดัแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์ในกำ�ริคัำดเลอืกำสิินค้ำ�และคำ้ค้่ำ�	นโยบ�ยด�้นกำ�ริจัำดห�อย่�งยั�งยืนและแนว้ปฏิิบตัสิิำ�หริบัคำ้ค้่ำ�ธิร้ิกิำจำ	และออกำ
นโยบ�ยกำำ�กำบัด้แลกำ�ริแข้ง่ขั้นท�งกำ�ริคำ�้ในปี	2562	เพืื่�อใหมั้ี�นใจำว่้�คำ้ค้่ำ�ทก้ำริ�ยข้องบริิษัทัฯ	ได้รัิบคำว้�มีเป็นธิริริมีอย่�งเท�่เทยีมีกำนั	 
มีีกำ�ริชีี�แจำงและด้แลให้คำ้ค้่ำ�เคำ�ริพื่สิิทธิมิีน้ษัยชีนและปฏิิบัตติอ่แริงง�นข้องตนเองอย่�งเป็นธิริริมี	รัิบผู้ดิชีอบตอ่สัิงคำมีและสิิ�งแว้ดล้อมี	
มีีคำว้�มีร่ิว้มีมืีอกำับแนว้ร่ิว้มีปฏิิบัติข้องภ�คำเอกำชีนไทยในกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิต	 (CAC)	 เพืื่�อจำัดกำ�ริอบริมีและส่ิงเสิริิมีให้คำ้่ค้ำ�ที�เป็น	
SMEs	 ข้องบริิษััทฯ	 ปริะกำ�ศเจำตน�ริมีณ์เข้้�ริ่ว้มีเป็นสิมี�ชีิกำ	 CAC	 ริว้มีถื่งปริะเมีินคำว้�มีเสิี�ยงด้�นคำว้�มียั�งยืน	 สิ่งเสิริิมีและพื่ฒัน�
ศักำยภ�พื่ข้องคำ้่ค้ำ�เพืื่�อพัื่ฒน�กำ�ริปริะกำอบธิ้ริกิำจำริะหว้่�งกำันอย่�งยั�งยืน	 นอกำจำ�กำนี�	 บริิษััทฯ	 ยังจำัดให้มีีกำ�ริปริะม้ีลกำ�ริทำ�ธิ้ริกำริริมี
ผู้่�นอินเทอริ์เน็ตหริือ	e-Auction	อีกำด้ว้ย	

8.	 เจ�าหนี้้�
บริิษััทฯ	 ปฏิิบัติต�มีพื่ันธิะสิัญญ�และให้คำว้�มีเป็นธิริริมีแกำ่เจ้ำ�หนี�ต�มีลำ�ดับชัี�นข้องหนี�ต�มีสิัญญ�ที�ได้กำริะทำ�ไว้้	 โดยมีีแนว้

ปฏิิบัติดังนี�
•	 ริักำษั�และปฏิิบัติต�มีเงื�อนไข้ที�มีีต่อเจำ้�หนี�อย่�งเคำริ่งคำริัด
•	 คำว้บคำ้มีให้กำ�ริชีำ�ริะคำืนเงินกำ้้และดอกำเบี�ยให้กำับเจำ้�หนี�เงินกำ้้ยืมีท้กำปริะเภท	 คำริบถื้ว้นต�มีกำำ�หนดเว้ล�	 และปฏิิบัติต�มี

เงื�อนไข้กำ�ริกำ้้ยืมีเงินต�มีข้้อตกำลง	โดยไมี่ใชี้เงินกำ้้ยืมีไปในท�งที�ข้ัดต่อว้ัตถื้ปริะสิงคำ์ในกำ�ริกำ้้ยืมีเงิน
•	 มีีกำ�ริบริิห�ริง�นเพื่ื�อให้เจำ้�หนี�มีั�นใจำในฐ�นะท�งกำ�ริเงิน	และคำว้�มีสิ�มี�ริถืในกำ�ริชีำ�ริะหนี�ที�ดีข้องบริิษััทฯ	
•	 มีีกำ�ริริ�ยง�นข้้อมี้ลที�ถื้กำต้องและคำริบถื้ว้นแกำ่เจำ้�หนี�	

9.	 ค้่แข่ง	 	
บริิษััทฯ	 ดำ�เนินธิ้ริกิำจำต�มีกำริอบกำติกำ�ที�เป็นธิริริมีอย่�งมืีออ�ชีีพื่	 โดยปริะกำอบธิ้ริกำิจำอย่�งเปิดเผู้ย	 โปริ่งใสิ	 และไม่ีสิร้ิ�ง 

คำว้�มีไดเ้ปรีิยบท�งกำ�ริแข้ง่ขั้นอย่�งไมีเ่ป็นธิริริมี	ไมีมี่ีกำ�ริกำริะทำ�ในท�งทจ้ำริิตอนัเป็นผู้ลริ�้ยตอ่กัำน	และไมีแ่สิว้งห�คำว้�มีลับท�งกำ�ริคำ�้ 
ข้องคำ้่แข่้งหริือข้้อม้ีลจำำ�เพื่�ะข้องคำ้่แข่้ง	 โดยว้ิธิีกำ�ริอันมิีชีอบด้ว้ยกำฎหมี�ยหริือกำ�ริละเมีิดข้้อตกำลงที�จำะไม่ีเปิดเผู้ยข้้อม้ีลข้องคำ้่แข่้ง
ไมี่ว้่�จำะได้จำ�กำล้กำคำ้�หริือบ้คำคำลอื�น

หมายเหต้	:	 สิำ�หริบัริ�ยละเอียดด้�นบทบ�ทข้องบริิษัทัฯ	ที�มีีต่อผู้้้มีีส่ิว้นได้เสีิย	ได้ริ�ยง�นเพิื่�มีเติมีไว้้ใน	“ริ�ยง�นกำ�ริพัื่ฒน�อย่�งยั�งยืน	ปริะจำำ�ปี	2564”	

นอกำจำ�กำนี�	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทยังให้มีีกำ�ริริ�ยง�นข้้อม้ีลเกำี�ยว้กำับกำ�ริปฏิิบัติง�นข้องบริิษััทฯ	 ที�ผู้้้มีีส่ิว้นได้เสิียและผู้้้มีีส่ิว้น
เกำี�ยว้ข้้องคำว้ริริับริ้้ทั�งกำ�ริริ�ยง�นข้้อมี้ลในแบบแสิดงริ�ยกำ�ริข้้อมี้ลปริะจำำ�ปี/ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี	(แบบ	56-1	One	Report)	ริ�ยง�น
กำ�ริพื่ฒัน�คำว้�มียั�งยนื	เว้บ็ไซึ่ต	์ฯลฯ	ริว้มีทั�งจำัดใหม้ีชีีอ่งท�งกำ�ริสิื�อสิ�ริแบบสิองท�ง	เพื่ื�อใหผู้้้ม้ีสีิว่้นไดเ้สิยีและผู้้ม้ีสีิว่้นเกำี�ยว้ข้อ้งได้
มีีโอกำ�สิแสิดงคำว้�มีเห็นและริอ้งเริยีนในกำริณีที�ไมีไ่ดร้ิบัคำว้�มีเป็นธิริริมีจำ�กำกำ�ริกำริะทำ�ข้องบริิษัทัฯ	โดยริ�ยละเอียดและแนว้ปฏิิบติั
เกำี�ยว้กำับกำ�ริดำ�เนินกำ�ริดังกำล่�ว้ได้เปิดเผู้ยไว้้บนเว้็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ	ภ�ยใต้หัว้ข้้อ	“นี้โยบายกู้ารต่อต�านี้กู้ารที่้จริตคอร์ร้ปชำ้นี้” 
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หมูวดที่ 4 การเปิดเผยข้้อมููลและความูโปร่งใส
กำ�ริเปิดเผู้ยข้้อม้ีลเป็นหน่�งในหัว้ใจำหลักำข้องกำ�ริดำ�เนินง�นที�บริิษััทฯ	 ย่ดถืือมี�ตลอดและยังเป็นดัชีนีชีี�วั้ดคำว้�มีโปริ่งใสิในกำ�ริ 

ดำ�เนนิง�นที�สิำ�คำญัต�มีหลกัำกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำจิำกำ�ริที�ดอีกีำด้ว้ย	บริิษัทัฯ	จำง่ได้กำำ�หนดเป็นนโยบ�ยกำ�ริเปิดเผู้ยข้้อม้ีลข้องบริิษัทัฯ	และได้ริบั
กำ�ริอน้มัีติจำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กัำบด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษัทัภิบ�ล	ซึ่่�งกำ�ริเปิดเผู้ยข้้อม้ีลเป็นชีอ่งท�งสิำ�คำญัที�จำะช่ีว้ยให้ผู้้ถ้ือืห้น้ที�ไมีไ่ด้
มีสีิว่้นริว่้มีในกำ�ริบริหิ�ริง�นข้องบริษิััทฯ	สิ�มี�ริถืตดิต�มีกำ�ริดำ�เนนิง�นข้องผู้้บ้ริหิ�ริได	้บริษิััทฯ	ได้ใหค้ำว้�มีสิำ�คำัญกำับกำ�ริเปิดเผู้ยข้อ้มีล้
อย่�งถื้กำต้องคำริบถื้ว้น	เพื่ียงพื่อ	ทันเว้ล�	สิมีำ��เสิมีอ	และเท่�เทียมีกำันสิำ�หริับผู้้้ถืือห้้นท้กำกำล้่มี	

นอกำเหนอืจำ�กำกำ�ริเผู้ยแพื่ร่ิข้้อม้ีลต�มีเกำณฑ์์ที�กำำ�หนดโดยตล�ดหลกัำทรัิพื่ย์แห่งปริะเทศไทยที�ตอ้งริ�ยง�นต�มีริอบริะยะเว้ล�บญัชีี
ได้แกำ่	 งบกำ�ริเงิน	แบบแสิดงริ�ยกำ�ริข้้อมี้ลปริะจำำ�ปี/ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี	 (แบบ	56-1	One	Report)	 ริ�ยง�นกำ�ริพื่ัฒน�คำว้�มียั�งยืน	และ 
กำ�ริริ�ยง�นต�มีเหต้กำ�ริณ์แล้ว้	 นักำวิ้เคำริ�ะห์	 นักำลงท้น	 สืิ�อมีว้ลชีน	 และผู้้้สินใจำทั�ว้ไปยังได้รัิบข้้อม้ีลสิำ�คำัญผู้่�นช่ีองท�งข้องหน่ว้ยง�น 
ลงท้นสิัมีพื่ันธิ์	(Investor	Relations)	ข้องบริิษััทฯ	เป็นริ�ยไตริมี�สิอีกำด้ว้ย

ในปี	 2564	 บริิษััทฯ	 ได้เปิดเผู้ยข้้อม้ีลทั�งในร้ิปแบบที�ต้องริ�ยง�นต�มีริอบริะยะเว้ล�บัญชีีและสิ�ริสินเทศสิำ�คำัญต�มีเหต้กำ�ริณ์	 
อันได้แกำ่

ข�อม้ลทางการเงิน
ริ�ยง�นงบกำ�ริเงินข้องบริิษัทัฯ	เป็นไปต�มีมี�ตริฐ�นกำ�ริบัญชีีที�ริบัริองโดยทั�ว้ไปและผู้�่นกำ�ริตริว้จำสิอบและให้คำว้�มีเห็นอย�่งไม่ีมีี

เงื�อนไข้จำ�กำผู้้้สิอบบัญชีีที�เป็นอิสิริะ	 โดยได้ผู้่�นกำ�ริสิอบท�นและเห็นชีอบจำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบข้องบริิษััทฯ	 นอกำจำ�กำนี�	 บริิษััทฯ	 
ยงัไม่ีเคำยมีีปริะวั้ติถืก้ำสัิ�งให้แกำง้บกำ�ริเงนิ	โดยริ�ยง�นท�งกำ�ริเงนิทั�งริ�ยไตริมี�สิและริ�ยปีข้องบริิษัทัฯ	เป็นกำ�รินำ�สิง่กำอ่นเว้ล�ที�กำฎหมี�ย
กำำ�หนดทั�งสิิ�น

ข�อม้ลที�มิใช่รายงานทางการเงิน
1.	 บริิษััทฯ	เปิดเผู้ยข้้อมี้ลที�มีิใชี่งบกำ�ริเงินต�มีข้้อกำำ�หนดข้องกำฎหมี�ยที�เกำี�ยว้ข้้องท้กำคำริั�งอย่�งถื้กำต้อง	คำริบถื้ว้น	ทันเว้ล�	และ

โปริ่งใสิ	ผู้่�นชี่องท�งข้องตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทยและบนหน้�เว้็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ	ซึ่่�งข้้อมี้ลดังกำล่�ว้มีีกำ�ริปริับปริ้ง
ให้ทันสิมีัยอย้่เสิมีอ	

ข้้อมี้ลที�เปิดเผู้ยบนหน้�เว้็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ	
•	 ว้ิสิัยทัศน์และคำ่�นิยมีข้องบริิษััทฯ	
•	 ลักำษัณะกำ�ริปริะกำอบธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	
•	 ริ�ยชีื�อคำณะกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริ
•	 งบกำ�ริเงินและริ�ยง�นเกำี�ยว้กำับฐ�นะกำ�ริเงินและผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นทั�งปีปัจำจำ้บันและปีกำ่อนหน้�
•	 แบบแสิดงข้้อมี้ลปริะจำำ�ปี/ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี	(แบบ	56-1	One	Report)	ที�สิ�มี�ริถืด�ว้น์โหลดได้
•	 ข้้อมี้ลสิำ�หริับนักำว้ิเคำริ�ะห์
•	 โคำริงสิริ้�งกำ�ริถืือห้้น
•	 โคำริงสิริ้�งกำล้่มีบริิษััทฯ	
•	 ริ�ยชีื�อผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่
•	 หนังสิือเชีิญปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นและริ�ยละเอียดว้�ริะ	ริว้มีถื่งริ�ยง�นกำ�ริปริะชี้มีข้องปีต่�งๆ
•	 ข้้อบังคำับบริิษััทฯ	หนังสิือบริิคำณห์สินธิิ
•	 นโยบ�ยกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกิำจำกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 นโยบ�ยกำ�ริต่อต้�นกำ�ริคำอริ์รัิปชีัน	 นโยบ�ยและเป้�หมี�ยกำ�ริพัื่ฒน�

อย�่งยั�งยนื	นโยบ�ยด้�นสิิทธิมิีน้ษัยชีนและกำ�ริปฏิิบตัดิ�้นแริงง�น	นโยบ�ยกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีหล�กำหล�ยและยอมีรัิบ
คำว้�มีแตกำต่�ง	 นโยบ�ยด้�นคำว้�มีรัิบผิู้ดชีอบต่อสัิงคำมี	นโยบ�ยด้�นภ�ษัี	 นโยบ�ยด้�นสิิ�งแว้ดล้อมี	 นโยบ�ยด้�น 
กำ�ริจำัดห�อย่�งยั�งยืน	 นโยบ�ยเกำี�ยว้กัำบจำีเอ็มีโอ	 นโยบ�ยด้�นส้ิข้ภ�พื่และโภชีน�กำ�ริ	 นโยบ�ยด้�นบริริจำ้ภัณฑ์์	
แนว้ท�งปฏิิบัติเกำี�ยว้กำับคำ้่คำ้�	นโยบ�ยคำว้�มีปลอดภัย	อ�ชีีว้อน�มีัย	และสิภ�พื่แว้ดล้อมีในกำ�ริทำ�ง�น	และนโยบ�ย
คำ้้มีคำริองข้้อมี้ลสิ่ว้นบ้คำคำล
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•	 กำฎบัตริคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและแนว้ปฏิิบัติด้�นกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริสิำ�หริับคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท
•	 กำฎบัตริคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	 กำฎบัตริคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กัำบด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล	 กำฎบัตริ 

คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ
•	 คำ้่มีือจำริิยธิริริมีธิ้ริกำิจำและข้้อพื่่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�น

2.	 โคำริงสิร้ิ�งกำ�ริถืือห้้นข้องบริิษััทฯ	 ที�มีีคำว้�มีชัีดเจำน	 โปริ่งใสิ	 และไมี่ซัึ่บซึ่้อน	 ไมี่มีีกำ�ริถืือห้้นแบบไข้ว้้หริือแบบปิริ�มีิด	 โดย
แจำกำแจำงโคำริงสิริ้�งที�แสิดงถื่งผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	 และสิัดสิ่ว้นข้องผู้้้ถืือห้้นสิ่ว้นน้อย	 กำ�ริถืือห้้นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริ
มีีห้้นริว้มีกำันเพื่ียงริ้อยละ	0.17	ต่อท้นชีำ�ริะแล้ว้	

3.	 ริ�ยง�นกำ�ริมีีสิ่ว้นได้เสิียข้องกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริริว้มีถื่งบ้คำคำลที�มีีคำว้�มีเกำี�ยว้ข้้อง
4.	 สิ�ริสินเทศกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริได้มี�และจำำ�หน่�ยไปซึ่่�งสิินทริัพื่ย์
5.	 สิ�ริสินเทศกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำันริะหว้่�งบริิษััทฯ	กำับบ้คำคำลที�มีีคำว้�มีเกำี�ยว้โยง
6.	 ริ�ยง�นกำ�ริถืือคำริองหลักำทริัพื่ย์ข้องกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริริว้มีถื่งบ้คำคำลที�มีีคำว้�มีเกำี�ยว้ข้้อง	
7.	 ริ�ยง�นคำว้�มีริับผู้ิดชีอบข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทต่อริ�ยง�นท�งกำ�ริเงินคำว้บคำ้่กำับริ�ยง�นข้องผู้้้สิอบบัญชีี
8.	 ข้้อมี้ลกำ�ริจำ่�ยคำ่�ตอบแทนแกำ่ผู้้้สิอบบัญชีี	โดยแยกำเป็นคำ่�ตอบแทนจำ�กำกำ�ริสิอบบัญชีีและคำ่�บริิกำ�ริอื�น
9.	 คำ่�ตอบแทนกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริในแบบ	 56-1	 One	 Report	 ในหัว้ข้้อ	 “กำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริ”	 ซึ่่�งคำ่�ตอบแทนดังกำล่�ว้

เป็นอัตริ�ที�เหมี�ะสิมีกำับภ�ริะหน้�ที�และคำว้�มีริับผู้ิดชีอบข้องกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริแต่ละท่�นโดยศ่กำษั�เทียบเคำียงกำับธิ้ริกำิจำ
ปริะเภทเดียว้กำัน

10.	 จำำ�นว้นคำริั�งข้องกำ�ริปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริ	และจำำ�นว้นคำริั�งที�กำริริมีกำ�ริเข้้�ปริะชี้มีในปี	2564

หมูวดที่ 5 ความูรับผิดชอบข้องคณะกรรมูการ
เมืี�อว้ันที�	 13	 พื่ฤศจำิกำ�ยน	 2560	 ที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้มีีมีติอน้มีัติกำฎบัตริคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและแนว้ปฏิิบัติด้�น

กำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริสิำ�หริับคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	ที�ได้จำัดทำ�ข้่�นโดยนำ�เอ�หลักำปฏิิบัติ	8	ข้้อหลักำ	หลักำปฏิิบัติย่อย	และแนว้ปฏิิบัติข้อง
หลักำกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำิจำกำ�ริที�ดี	 (Corporate	 Governance	 Code	 –	 CG	 Code)	 สิำ�หริับบริิษััทจำดทะเบียนปี	 2560	 ที�ออกำโดยสิำ�นักำง�น 
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัหลักำทริพัื่ย์และตล�ดหลักำทริพัื่ย์มี�ปริบัใช้ีให้เหมี�ะสิมีกัำบบริิบทธิร้ิกำจิำข้องบริิษัทัฯ	เพืื่�อใหก้ำริริมีกำ�ริบริิษัทัได้ใช้ีอ�้งองิ 
ในกำ�ริปฏิิบัติหน้�ที�กำำ�กำับด้แลให้กำิจำกำ�ริมีีผู้ลปริะกำอบกำ�ริที�ดีในริะยะย�ว้	 น่�เชืี�อถืือสิำ�หริับผู้้้ถืือห้้นและสิังคำมีโดยริว้มี	 เพืื่�อปริะโยชีน์ 
ในกำ�ริสิริ้�งคำ้ณคำ่�ให้กำิจำกำ�ริอย่�งยั�งยืน

นอกำจำ�กำนี�	 บริิษััทฯ	 ยังได้สิ่งเสิริิมีและสินับสิน้นให้กำริริมีกำ�ริท้กำคำนเข้้�ริับกำ�ริฝึกำอบริมีพื่ัฒน�คำว้�มีริ้้กัำบสิมี�คำมีส่ิงเสิริิมีสิถื�บัน
กำริริมีกำ�ริบริิษัทัไทย	(Thai	Institute	of	Directors	Association/IOD)	และสิถื�บนัอื�นๆ	ในหลกัำส้ิตริที�เกีำ�ยว้ข้้องกำบักำริริมีกำ�ริอย่�งต่อเนื�อง	 
เพืื่�อเพิื่�มีปริะสิิทธิิภ�พื่และปริะสิิทธิิผู้ลในกำ�ริปฏิิบัติง�นในฐ�นะกำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 อันจำะเป็นกำ�ริสิร้ิ�งคำว้�มีเชืี�อมัี�นให้กำับผู้้้ถืือห้้น 
และผู้้้ลงท้นทั�ว้ไปว้่�	 กำริริมีกำ�ริมีีคำว้�มีร้้ิ	 คำว้�มีเข้้�ใจำเกำี�ยว้กัำบกำ�ริปฏิิบัติหน้�ที�ในฐ�นะกำริริมีกำ�ริต�มีหลักำกำ�ริกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริที�ดี	
โดยหน่ว้ยง�นเลข้�น้กำ�ริบริิษััทเป็นผู้้้ปริะสิ�นง�นให้กำริริมีกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�เข้้�ริับกำ�ริอบริมี

การแบ่งแยกบทบาทหน�าที�ระหว่างคณะกรรมการบริษััทกับฝ�ายจำัดการ
บริิษััทฯ	 ได้แบ่งแยกำบทบ�ทหน้�ที�คำว้�มีรัิบผู้ิดชีอบริะหว้่�งคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทกัำบฝ้่�ยจำัดกำ�ริบริิษััทฯ	 ไว้้อย่�งชีัดเจำน	 โดย 

คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัมีีหน�้ที�ในกำ�ริกำำ�หนดวั้ตถืป้ริะสิงคำ	์เป�้หมี�ยองคำก์ำริ	กำลย้ทธิ	์นโยบ�ยกำ�ริดำ�เนินง�น	ตลอดจำนกำ�ริจำดัสิริริทรัิพื่ย�กำริ
สิำ�คัำญ	 เพืื่�อให้บริริล้ว้ัตถื้ปริะสิงคำ์และเป้�หมี�ย	 ตลอดจำนติดต�มี	 ปริะเมีินผู้ล	 และด้แลกำ�ริริ�ยง�นผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นข้องฝ้่�ยจำัดกำ�ริ 
ข้องบริิษััทฯ	 ในริะดับนโยบ�ย	 ข้ณะที�ฝ้่�ยจำัดกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 ทำ�หน้�ที�บริิห�ริง�นในด้�นต่�งๆ	 ให้เป็นไปต�มีว้ัตถ้ืปริะสิงคำ์	 เป้�หมี�ย	 
และนโยบ�ยที�คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดและอน้มีัติ

ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิษััทไมี่เป็นผู้้้บริิห�ริและมีิใชี่เป็นบ้คำคำลเดียว้กัำบปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริไมี่มีีสิ่ว้นริ่ว้มีในกำ�ริบริิห�ริง�น 
ข้องบริิษััทฯ	 ตลอดจำนไม่ีมีีอำ�น�จำลงน�มีผู้้กำพัื่นบริิษััทฯ	 ทั�งนี�	 เพืื่�อให้กำ�ริแบ่งแยกำหน้�ที�ริะหว้่�งกำ�ริกำำ�กำับด้แลเชิีงนโยบ�ยในภ�พื่ริว้มี 
ข้องบริิษััทฯ	กำับกำ�ริบริิห�ริง�นได้อย่�งชีัดเจำน
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สิำ�หรัิบฝ้�่ยจำดักำ�ริข้องบริิษัทัฯ	ไดร้ิบัมีอบอำ�น�จำหน้�ที�ให้ดำ�เนินง�นต�มีวั้ตถืป้ริะสิงค์ำ	เป�้หมี�ย	แผู้นง�นและงบปริะมี�ณปริะจำำ�ปี
ที�คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัได้อน้มัีติไว้้	ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริได้รัิบมีอบอำ�น�จำภ�ยใตข้้อบเข้ตที�ที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัได้กำำ�หนด
ไว้้	ปริะธิ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริได้ริบัมีอบอำ�น�จำภ�ยใต้ข้อบเข้ตที�กำำ�หนดโดยปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	และผู้้้บริิห�ริข้องบริิษัทัฯ	ไดรั้ิบมีอบ
อำ�น�จำหน้�ที�ภ�ยใต้ข้อบเข้ตที�กำำ�หนดไว้้ในคำ้่มีือกำ�ริแจำกำแจำงอำ�น�จำดำ�เนินกำ�ริข้องบริิษััทฯ	

นโยบายการดำารงต่ำาแหน่งในสถาบันภายนอกของกรรมการบริษััทและผิ้�บริหารระดับส้ง
บริิษััทฯ	ยังไมี่ได้กำำ�หนดเป็นนโยบ�ยกำ�ริไปดำ�ริงตำ�แหน่งในสิถื�บันภ�ยนอกำข้องกำริริมีกำ�ริบริิษััทและผู้้้บริิห�ริริะดับสิ้ง	เนื�องจำ�กำ

คำณะกำริริมีกำ�ริและผู้้บ้ริิห�ริข้องบริิษัทัฯ	ล้ว้นแล้ว้แตเ่ป็นผู้้้ทริงคำณ้ว้้ฒิที�สิ�มี�ริถืบริิห�ริจำดักำ�ริเว้ล�ได้อย่�งมีีปริะสิิทธิภิ�พื่และมีีคำณ้ภ�พื่	

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
คำ้่มีือจำริิยธิริริมีธิ้ริกำิจำและข้้อพื่ง่ปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�น	(Business	Ethics	and	Code	of	Conduct)	ที�บริิษััทฯ	จำัดทำ�ข้่�นได้มีีกำ�ริทบทว้น

ปริบัปร้ิงแกำ้ไข้เป็นปริะจำำ�ทก้ำปี	มีีหลกัำกำ�ริปฏิิบตัใินเรืิ�องข้องจำริริย�บริริณและจำริิยธิริริมี	เพืื่�อให้กำริริมีกำ�ริ	ผู้้บ้ริิห�ริ	และพื่นักำง�นข้องบริิษัทัฯ	 
ปฏิิบัติหน้�ที�ด้ว้ยคำว้�มีซึ่ื�อสิัตย์สิ้จำริิต	ปฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ยและริะเบียบข้้อบังคำับ	ย่ดหลักำนิติธิริริมี	มีีคำว้�มีโปริ่งใสิ	ตั�งมีั�นในคำว้�มีย้ติธิริริมี
และคำว้�มีมีีคำ้ณธิริริมี	 ให้คำว้�มีสิำ�คำัญต่อล้กำค้ำ�	 มีีคำว้�มีรัิบผิู้ดชีอบต่อสัิงคำมี	 ช้ีมีชีน	 และสิิ�งแว้ดล้อมี	 ไม่ีเกำี�ยว้ข้้องกัำบกำ�ริเมีือง	 คำำ�น่งถ่ืง 
ผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียท้กำกำล่้มี	 ริว้มีถื่งสิิทธิิข้องบ้คำคำลต�มีที�กำฎหมี�ยกำำ�หนด	 เคำ�ริพื่สิิทธิิมีน้ษัยชีน	 กำ�ริต่อต้�นท้จำริิต	 ป้องกัำนกำ�ริฟอกำเงิน	 
ไมี่ให้/ไมี่ริับสิิ�งตอบแทนที�เกำินปกำติว้ิสิัย	ไมี่ข้้องเกำี�ยว้กำับกำ�ริเริียกำ	ริับ	หริือจำ่�ยสิินบน	ไมี่มีีคำว้�มีข้ัดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์	ริักำษั�ทริัพื่ย์สิิน	
ไมี่ใชี้ข้้อม้ีลภ�ยในเพื่ื�อปริะโยชีน์ในท�งมีิชีอบ	 และไมี่กำริะทำ�กำ�ริใดๆ	 ที�เป็นกำ�ริล่ว้งละเมีิดทริัพื่ย์สิินท�งปัญญ�หรืิอลิข้สิิทธิิ�ข้องผู้้้อื�น	 
โดยบริิษััทฯ	ได้เผู้ยแพื่ริ่คำ้่มีือดังกำล่�ว้ไปยังกำริริมีกำ�ริ	ผู้้้บริิห�ริ	และพื่นักำง�นข้องบริิษััทฯ	ท้กำคำน	มีีกำ�ริจำัดอบริมีเพื่ื�อให้คำว้�มีริ้้คำว้�มีเข้้�ใจำ
เกำี�ยว้กัำบแนว้ปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�นที�ถื้กำต้อง	 พื่ริ้อมีทดสิอบคำว้�มีริ้้ข้องผู้้้เข้้�ร่ิว้มีอบริมี	 มีีกำ�ริสืิ�อสิ�ริ	 สิร้ิ�งคำว้�มีตริะหนักำและปล้กำฝังให้
พื่นักำง�นปฏิิบตัติ�มี	มีีกำ�ริจำดักำจิำกำริริมีต�่งๆ	เพืื่�อสิง่เสิริิมีและสินบัสิน้นผู้้้บริิห�ริและพื่นักำง�นใหมี้ีสิว่้นร่ิว้มีในกำ�ริเผู้ยแพื่ร่ิคำ�ถื�บริริษัทัภิบ�ล 
ข้องบริิษััทฯ	มีีผู้ลทำ�ให้กำ�ริดำ�เนินกำ�ริใดๆ	ข้องบริิษััทฯ	เป็นไปอย่�งมีีคำ้ณภ�พื่	คำ้ณธิริริมี	โปริ่งใสิ	และสิ�มี�ริถืตริว้จำสิอบได้	

นอกำจำ�กำนี�	 เพืื่�อเป็นกำ�ริส่ิงเสิริิมีนว้ัตกำริริมีและปริะกำอบธิ้ริกิำจำอย่�งมีีคำว้�มีริับผู้ิดชีอบต่อสิังคำมีและสิิ�งแว้ดล้อมี	 สิะท้อนอย่้ในแผู้น
ดำ�เนินกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 เพืื่�อให้มัี�นใจำได้ว่้�ท้กำฝ่้�ยได้ดำ�เนินกำ�ริสิอดคำล้องกำับว้ัตถื้ปริะสิงค์ำ	 เป้�หมี�ยหลักำ	 และแผู้นกำลย้ทธ์ิข้องกิำจำกำ�ริ	
บริิษััทฯ	 จำ่งได้จำัดทำ�นโยบ�ยคำว้�มียั�งยืน	 (Sustainability	 Policy)	 และแนว้ปฏิิบัติด้�นคำว้�มียั�งยืน	 พื่ร้ิอมีกำำ�หนดกำริอบแนว้ท�งและ 
เป้�หมี�ยกำ�ริพัื่ฒน�ที�ยั�งยืนข้องบริิษััทฯ	 โดยมีีปริะเด็นสิำ�คำัญด้�นคำว้�มียั�งยืน	 ปริะกำอบด้ว้ย	 กำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริ	 สิิทธิิมีน้ษัยชีนและ 
กำ�ริปฏิิบตัดิ�้นแริงง�น	กำ�ริพัื่ฒน�ผู้้้นำ�และทรัิพื่ย�กำริบค้ำคำล	คำว้�มีผู้้กำพัื่นกัำบผู้้มี้ีส่ิว้นได้เสีิย	กำ�ริต่อต�้นกำ�ริทจ้ำริิตคำอร์ิรัิปชีนั	คำณ้ค่ำ�ท�งสัิงคำมี	 
ส้ิข้ภ�พื่และส้ิข้ภ�ว้ะที�ดี	กำ�ริศก่ำษั�	กำ�ริบริิห�ริจำดักำ�รินว้ตักำริริมี	กำ�ริด้แลคำว้�มีปลอดภัย/อ�ชีีว้อน�มัีย	และสิภ�พื่แว้ดลอ้มีในกำ�ริทำ�ง�น	
กำ�ริจำัดกำ�ริกำ�ริเปลี�ยนแปลงสิภ�พื่ภ้มิีอ�กำ�ศ	 กำ�ริด้แลรัิกำษั�ทริัพื่ย�กำรินำ��	 กำ�ริปกำป้องริะบบนิเว้ศและคำว้�มีหล�กำหล�ยท�งชีีว้ภ�พื่	 
กำ�ริจำัดกำ�ริห่ว้งโซึ่่อ้ปท�นอย่�งริับผู้ิดชีอบ	และกำ�ริจำัดกำ�ริข้้อข้ัดแย้งและกำ�ริสิริ้�งกำ�ริยอมีริับจำ�กำชี้มีชีน

ภ�ยใต้อำ�น�จำหน�้ที�และคำว้�มีริบัผู้ดิชีอบข้องกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัด้แลคำว้�มียั�งยนืและบริริษัทัภิบ�ลที�ไดร้ิบักำ�ริแตง่ตั�งจำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริ
บริิษััท	 คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลได้แต่งตั�งคำณะอน้กำริริมีกำ�ริบริริษััทภิบ�ลและคำณะอน้กำริริมีกำ�ริพัื่ฒน�
คำว้�มียั�งยืนข่้�นเพืื่�อเป็นกำลไกำสิำ�คำัญในกำ�ริขั้บเคำลื�อนกำ�ริดำ�เนินง�นและให้เกำิดคำว้�มีมัี�นใจำว่้�ผู้้้บริิห�ริ	พื่นักำง�นข้องบริิษััทฯ	 และบริิษััท
ย่อยท้กำคำนได้ริับทริ�บอย่�งถื้กำต้อง	 คำริบถื้ว้น	 และมีีกำ�ริถืือปฏิิบัติในเรืิ�องจำริิยธิริริมีธิ้ริกิำจำและพัื่ฒน�คำว้�มียั�งยืนข้ององคำ์กำริอย่�งจำริิงจำัง	
โดยถืือเป็นสิ่ว้นหน่�งข้องวั้ฒนธิริริมีองค์ำกำริซึ่่�งผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิงได้กำำ�หนดให้เป็นคำ�ถื�บริริษััทภิบ�ลที�เป็นกำลย้ทธ์ิและเป้�หมี�ยหน่�งข้อง
องคำ์กำริ	 และกำำ�หนดให้คำณะอน้กำริริมีกำ�ริทั�งสิองช้ีดดังกำล่�ว้ริ�ยง�นให้คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลพื่ิจำ�ริณ�
ผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�นเป็นริ�ยไตริมี�สิ	

(ริ�ยละเอียดข้องจำริิยธิริริมีธิ้ริกำิจำและข้้อพื่่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�นปริ�กำฏิในเว้็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ	www.cpall.co.th)
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพิัฒนาการที่สำาคัญข้องนโยบาย แนวปฏ์ิบัติ และระบบการกำากับดูแลกิจการ 
 ในรอบปีที่ผ่านมูา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพิัฒนาการที่สำาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏ์ิบัติ ระบบการกำากับดูแลกิจการ 
 และกฎบัตรในรอบปีที่ผ่านมูา

1.	 ปริับปร้ิงแกำ้ไข้กำฎบัตริคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริเพืื่�อให้เป็นไปต�มีแนว้ปฏิิบัติที�ดี
สิำ�หริับคำณะกำริริมีกำ�ริในกำ�ริกำำ�หนดกำลย้ทธ์ิท�งธิ้ริกิำจำเพืื่�อคำว้�มียั�งยืน	 (ด้�น	 ESG)	 ที�จำัดทำ�โดยสิมี�คำมีส่ิงเสิริิมี
สิถื�บันกำริริมีกำ�ริบริิษััทไทย	(IOD)

2.	 ปริับปร้ิงแกำ้ไข้นโยบ�ยต่อต้�นกำ�ริคำอร์ิรัิปชัีนและแนว้ปฏิิบัติที�เกีำ�ยว้ข้้องเพืื่�อให้เกำิดคำว้�มีชัีดเจำนและเห็นผู้ลในท�ง
ปฏิิบัติ

3.	 จำัดทำ�โคำริงกำ�ริ	กำิจำกำริริมีต่�งๆ	ที�เกำี�ยว้กำับกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริที�ดี	จำริิยธิริริมีธิ้ริกำิจำและข้้อพื่่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�น	
และกำ�ริพัื่ฒน�อย่�งยั�งยืน	 ได้แกำ่	 กำ�ริอบริมีนโยบ�ยกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำิจำกำ�ริและกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิตคำอร์ิริัปชีัน 
ผู้�่นท�ง	CG	Online	และทดสิอบคำว้�มีร้้ิผู้�่นท�ง	CG	Quiz	กำ�ริจัำดอบริมีกำ�ริพัื่ฒน�องคำก์ำริส่้ิคำว้�มียั�งยนื	กำ�ริส่ิงเสิริิมีและ 
เผู้ยแพื่ริเ่ริื�องริ�ว้ข้องพื่นกัำง�นที�ทำ�คำว้�มีดแีละบริริจำ้ริ�ยชีื�ออย้ใ่น	Hall	of	Fame	ข้องบริษิััทฯ	กำ�ริดำ�เนนิง�นเตริยีมี
คำว้�มีพื่ร้ิอมีเพื่ื�อริองรัิบกำฎหมี�ยคำ้ม้ีคำริองข้้อม้ีลสิว่้นบค้ำคำล	(PDPA)	ง�น	Data	Governance	และ	ง�น	Cyber	Security	 
กำจิำกำริริมีตอบคำำ�ถื�มีเรืิ�องธิริริมี�ภบิ�ลและคำ�ถื�บริริษัทัภบิ�ลข้องบริิษัทัฯ	คำว้�มีริว่้มีมืีอกำบัสิมี�คำมีผู้้สื้ิ�อข้�่ว้ตอ่ต�้น
คำอริ์ริัปชัีนแห่งปริะเทศไทยจำัดง�น	 Anti-Corruption	 Award	 2020	 ผู่้�นชี่องท�งออนไลน์	 กำ�ริร่ิว้มีกิำจำกำริริมีวั้น 
ต่อต้�นคำอริ์ริัปชีันแห่งชี�ติผู้่�นท�งออนไลน์	 กำลย้ทธิ์	 7	 Go	 Green	 และกำ�ริจำัดกำ�ริเปลี�ยนแปลงสิภ�พื่ภ้มีิอ�กำ�ศ 
เพื่ื�อลดกำ�ริปล่อยกำ๊�ซึ่เริือนกำริะจำกำ	(Low	Carbon	Cities)

4.	 จำัดทำ�แผู้นกำ�ริดำ�เนินกำ�ริด้�นกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริและกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิตปริะจำำ�ปี	 2564	 เพืื่�อพัื่ฒน�ริะบบ 
กำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริข้องบริิษััทฯ

5.	 ยกำริะดับกำ�ริสิร้ิ�งวั้ฒนธิริริมีกำ�ริทำ�ง�นที�สิอดคำล้องกัำบกำฎหมี�ย	 กำฎริะเบียบ	 และข้้อบังคัำบท�งกำ�ริคำ้�	 โดยกำ�ริ
อบริมีให้คำว้�มีร้้ิ	 คำว้�มีเข้้�ใจำในกำฎหมี�ยที�เกำี�ยว้ข้้อง	 สิร้ิ�งกำริะบว้นกำ�ริให้เกำิดกำลไกำในกำ�ริปฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ย	 
กำ�ริกำำ�กำับด้แลและกำ�ริริ�ยง�นผู้ล

6.	 จำัดทำ�โคำริงกำ�ริคำว้�มีริว่้มีมีือกำับแนว้ริว่้มีปฏิบิัติข้องภ�คำเอกำชีนไทยในกำ�ริตอ่ต�้นกำ�ริท้จำริิต	(CAC)	ในกำ�ริสิง่เสิริิมี
และอบริมีคำ้่คำ้�ข้องบริิษััทฯ	ที�เป็น	SME	ปริะกำ�ศเจำตน�ริมีณ์เข้้�ริ่ว้มีเป็นสิมี�ชีิกำ	CAC	ริว้มีถื่งกำ�ริพื่ัฒน�คำ้่คำ้�ในกำ�ริ
ทำ�ธิ้ริกำิจำอย่�งยั�งยืนต�มีเกำณฑ์์	DJSI	

7.	 กำำ�หนดให้บริิษัทัยอ่ยข้องบริิษัทัฯ	ริ�ยง�นผู้ลกำ�ริปฏิิบตังิ�นใหแ้กำก่ำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษัทัภิบ�ล
พื่ิจำ�ริณ�ริับทริ�บ	ด้�นธิริริมี�ภิบ�ล	ได้แกำ่	บริิษััท	ออลล์	น�ว้	โลจำิสิติกำสิ์	จำำ�กำัด	บริิษััท	ออลล์	น�ว้	แมีนเนจำเมี้นท์	
จำำ�กัำด	บริิษัทั	เคำ�นเ์ตอริเ์ซึ่อริว์้สิิ	จำำ�กัำด	บริิษัทั	โกำซึ่อฟท	์จำำ�กัำด	สิถื�บนักำ�ริจำดักำ�ริปัญญ�ภิว้ฒัน์	และโริงเริยีนสิ�ธิติ
สิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์	ด้�นคำว้�มียั�งยืน	ได้แกำ่	บริิษััท	ซึ่ีพื่ีแริมี	จำำ�กำัด

6.3.2 การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มูาปรับใช้
เป็นปริะจำำ�ท้กำปีบริิษััทฯ	มีีกำ�ริทบทว้นคำว้�มีเหมี�ะสิมีข้องกำ�ริปฏิิบัติต�มี	CG	Code	ข้องบริิษััทจำดทะเบียนปี	2560	ที�ออกำ

โดยสิำ�นักำง�น	กำ.ล.ต.	และนำ�มี�ปริับใชี้ให้เหมี�ะสิมีกำับบริิบทท�งธ้ิริกำิจำข้องบริิษััทฯ	สิำ�หริับปี	2564	บริิษััทฯ	ได้ปฏิิบัติต�มี	CG	
Code	ดังกำล่�ว้ยกำเว้้นในเริื�องดังต่อไปนี�

1.	 บริิษัทัฯ	จำำ�เป็นต้องมีีกำริริมีกำ�ริมี�กำกำว้�่	12	คำน	เนื�องจำ�กำกำริริมีกำ�ริจำำ�นว้น	16	คำน	ที�มีีอย่้มีีคำว้�มีเหมี�ะสิมีกัำบข้น�ด
ธิร้ิกิำจำ	ปริะเภท	และคำว้�มีซัึ่บซ้ึ่อนข้องธิร้ิกิำจำเพืื่�อชีว่้ยกำนักำำ�กัำบด้แลกำ�ริบริิห�ริง�นข้องบริิษัทัย่อยซึ่่�งมีีคำว้�มีหล�กำหล�ย 
และมีีเป็นจำำ�นว้นมี�กำ	

2.	 ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริไมี่ได้เป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะ	 เนื�องจำ�กำธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	มีีคำว้�มีซึ่ับซึ่้อน	จำ่งต้องกำ�ริผู้้้นำ�ที�มีีคำว้�มี
สิ�มี�ริถื	 มีีปริะสิบกำ�ริณ์	 มีีคำว้�มีร้้ิคำว้�มีเข้้�ใจำในกำ�ริบริิห�ริธิ้ริกิำจำและกำ�ริค้ำ�ปลีกำอย่�งย�ว้น�น	 ถื่งแม้ีปริะธิ�น
กำริริมีกำ�ริจำะมีิใชี่กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	 แต่บริิษััทฯ	 กำ็มีีริะบบกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยในที�เพื่ียงพื่อ	 มีีกำลไกำในกำ�ริดำ�เนินง�นที�มีี
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กำ�ริถื่ว้งด้ลอำ�น�จำและโปริ่งใสิ	 ตั�งอย่้บนหลักำกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำิจำกำ�ริที�ดีและปฏิิบัติหน้�ที�โดยคำำ�น่งถื่งผู้ลปริะโยชีน์
ข้องผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียมี�โดยตลอด

3.	 บริิษัทัฯ	มีีกำริริมีกำ�ริอสิิริะที�มีีว้�ริะกำ�ริดำ�ริงตำ�แหนง่เกำนิ	9	ปี	นับจำ�กำวั้นที�ไดร้ิบักำ�ริแตง่ตั�งใหด้ำ�ริงตำ�แหนง่กำริริมีกำ�ริ
อสิิริะคำรัิ�งแริกำ	เนื�องจำ�กำลักำษัณะกำ�ริปริะกำอบธิร้ิกิำจำข้องบริิษัทัฯ	มีีคำว้�มีซัึ่บซ้ึ่อนจำง่ต้องกำ�ริกำริริมีกำ�ริอิสิริะที�มีีคำว้�มีร้้ิ
และคำว้�มีเชีี�ยว้ชี�ญเฉพื่�ะท�ง	อีกำทั�งมีีคำว้�มีเข้้�ใจำในธิร้ิกิำจำข้องบริิษัทัฯ	อย�่งถือ่งแท	้ซึ่่�งต้องใชีเ้ว้ล�ย�ว้น�นในกำ�ริ
เริียนริ้้และทำ�คำว้�มีเข้้�ใจำ	และถื่งแมี้ว้่�กำริริมีกำ�ริอิสิริะข้องบริิษััทฯ	จำะดำ�ริงตำ�แหน่งเกำิน	9	ปี	แต่ด้ว้ยคำ้ณว้้ฒิและ
เกำยีริติภ้มิีข้องกำริริมีกำ�ริอิสิริะแต่ละท่�น	ส่ิงผู้ลใหก้ำริริมีกำ�ริอิสิริะทก้ำท่�นยงัคำงมีีคำว้�มีเป็นอสิิริะในกำ�ริปฏิิบติัหน�้ที� 
ได้เป็นอย่�งดี	 อย่�งไริก็ำต�มี	 บริิษััทฯ	 ได้กำำ�หนดว้�ริะกำ�ริดำ�ริงตำ�แหน่งข้องกำริริมีกำ�ริอิสิริะติดต่อกำันได้ส้ิงส้ิด	 
ไมี่เกำิน	9	ปี	นับแต่ว้ันปริะชี้มีสิ�มัีญผู้้้ถืือห้้น	ปริะจำำ�ปี	2561	ทั�งนี�	เว้้นแต่ที�ปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นจำะพื่ิจำ�ริณ�จำ�กำเหต้ผู้ล
และคำว้�มีจำำ�เป็นต�มีที�บริิษััทฯ	เสินอ	และอน้มีัติเลือกำกำริริมีกำ�ริอิสิริะที�ดำ�ริงตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริอิสิริะติดต่อกำันเกำิน	
9	ปี	ดังกำล่�ว้เป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะต่อไป

4.	 บริิษััทฯ	ยังไมี่ได้จำัดให้มีีที�ปริ่กำษั�ภ�ยนอกำมี�ชี่ว้ยในกำ�ริกำำ�หนดแนว้ท�ง	และเสินอแนะปริะเด็นในกำ�ริปริะเมีินผู้ล 
กำ�ริปฏิิบัติง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริที�คำว้ริให้มีีอย่�งน้อยท้กำๆ	 3	 ปี	 ริว้มีถื่งเปิดเผู้ยกำ�ริดำ�เนินกำ�ริดังกำล่�ว้ไว้้ใน 
ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี	แต่คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	กำริริมีกำ�ริริ�ยบ้คำคำล	และคำณะกำริริมีกำ�ริชี้ดย่อย	ได้ทำ�กำ�ริปริะเมีินผู้ล
กำ�ริปฏิิบัติง�นเป็นปริะจำำ�ท้กำปี	 โดยได้แสิดงคำว้�มีคำิดเห็นและปริะเมีินผู้ลด้ว้ยตนเองอย่�งเป็นอิสิริะ	 ซึ่่�งได้นำ�ผู้ล
กำ�ริปริะเมีินมี�ใชี้พื่ัฒน�กำ�ริปฏิิบัติหน้�ที�ข้องคำณะกำริริมีกำ�ริโดยมีีหลักำเกำณฑ์์และกำริะบว้นกำ�ริซึ่่�งได้เปิดเผู้ยไว้้ใน
ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี	

6.3.3 ข้้อมููลการปฏ์ิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามูหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพิื่อรองรับการประเมูินต่างๆ 
บริิษััทฯ	 และบริิษััทย่อยมีีกำ�ริทบทว้นและดำ�เนินกำ�ริเพืื่�อยกำริะดับและปรัิบปร้ิงนโยบ�ยและแนว้ปฏิิบัตต�มีหลักำกำ�ริ

กำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริที�ดีเป็นปริะจำำ�ท้กำปี	 เพืื่�อให้มีีมี�ตริฐ�นต�มีหลักำเกำณฑ์์กำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริภ�ยในปริะเทศและในริะดับสิ�กำล	
ได้แก่ำ	 หลักำกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริที�ดีสิำ�หริับบริิษััทจำดทะเบียนข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับหลักำทรัิพื่ย์และตล�ดหลักำทรัิพื่ย์	 และข้อง
ตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย	 หลักำเกำณฑ์์ต�มีโคำริงกำ�ริสิำ�ริว้จำกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกิำจำกำ�ริข้องบริิษััทจำดทะเบียนไทย	 (Corporate	
Governance	 Report	 of	 Thai	 Listed	 Companies	 –	 CGR)	 ข้องสิมี�คำมีสิ่งเสิริิมีสิถื�บันกำริริมีกำ�ริบริิษััทไทย	 (IOD)	 และ	 DJSI	
Sustainability	Assessment	

บริิษััทฯ	และบริิษััทย่อยได้ผู้ลปริะเมีินในเริื�องกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริและริ�งว้ัลต่�งๆ	ดังนี�
1.	 ได้ริับผู้ลกำ�ริสิำ�ริว้จำกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริบริิษััทจำดทะเบียนไทย	 (CGR)	 ปี	 2564	 โดยสิมี�คำมีสิ่งเสิริิมีสิถื�บัน

กำริริมีกำ�ริบริิษััทไทย	(IOD)	ริะดับ	5	ด�ว้	หริือเกำณฑ์์ดีเลิศ	(Excellent)	ติดต่อกำันเป็นปีที�	3	นอกำจำ�กำนี�	บริิษััทฯ	
ยังอย้่ในกำล้่มีที�มีีคำะแนนสิ้งสิ้ด	(Top	Quartile)	ข้องบริิษััทที�มีีมี้ลคำ่�ท�งกำ�ริตล�ด	(Market	Capitalization)	ข้น�ด	
10,000	ล้�นบ�ทข้่�นไป

2.	 ได้คำะแนน	100	คำะแนนเตม็ีจำ�กำผู้ลกำ�ริปริะเมีนิคำณ้ภ�พื่กำ�ริจัำดปริะช้ีมีผู้้้ถือืห้้นสิ�มีญัปริะจำำ�ปี	2564	(AGM	Checklist)	 
โดยสิมี�คำมีสิ่งเสิริิมีผู้้้ลงท้นไทย

3.	 ได้ริบักำ�ริปริะกำ�ศจำ�กำตล�ดหลกัำทรัิพื่ย์แห่งปริะเทศไทยให้อย่้ในบญัชีีริ�ยชืี�อห้้นยั�งยืนหริอื	Thailand	Sustainability	
Investment	(THSI)	ปริะจำำ�ปี	2564	ในกำล้่มีบริิกำ�ริ	ต่อเนื�องเป็นปีที�	4	และได้ริับริ�งว้ัล	SET	Awards	ในกำล้่มีริ�งว้ัล	 
Sustainability	 Excellence	 ปริะเภท	Highly	 Commended	 in	 Sustainability	 Awards	 ข้องบริิษััทที�มีีม้ีลคำ่�ท�ง 
กำ�ริตล�ด	(Market	Capitalization)	ข้น�ด	100,000	ล้�นบ�ทข้่�นไป

4.	 ได้ริับคำัดเลือกำเป็นสิมี�ชีิกำดัชีนีคำว้�มียั�งยืนริะดับโลกำที�ปริะเมีินศักำยภ�พื่ข้ององคำ์กำริในด้�นสิิ�งแว้ดล้อมี	สิังคำมี	และ
ธิริริมี�ภิบ�ล	หริือ	FTSE4Good	Index	สิำ�หริับปี	2021	ในกำล้่มี	Food	Retailers	&	Wholesalers	โดย	FTSE	Russell	 
ใน	2	กำล้่มีดัชีนี	คำือ	FTSE4Good	Emerging	 Index	และ	FTSE4Good	ASEAN	5	 Index	ต่อเนื�องเป็นปีที�	4	และ 
ติด	Top	5	บริิษััทที�ได้คำะแนนสิ้งสิ้ดในกำล้่มี

5.	 ได้รัิบริ�งว้ลัคำว้�มียั�งยนืริะดับ	Silver	Class	ในกำล่้มีอต้สิ�หกำริริมี	Food	&	Staples	Retailing	ใน	The	Sustainability	
Yearbook	2021	ซ่ึ่�งจำดัทำ�โดย	S&P	Global	ผู้้้ให้บริิกำ�ริข้้อม้ีลด้�นกำ�ริเงินและกำ�ริจัำดอันดับคำว้�มีน่�เชืี�อถือืริะดบัโลกำ	
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6.	 ได้รัิบคำัดเลือกำเป็นสิมี�ชิีกำดัชีนีคำว้�มียั�งยืนด�ว้โจำนสิ์	 (Dow	 Jones	 Sustainability	 Indices	 –	 DJSI	 2021)	 
กำล้่มี	World	Index	เป็นปีที�	4	และเป็นที�	1	ในกำล้่มีอ้ตสิ�หกำริริมี	Food	&	Staples	Retailing	และยังได้ริับคำัดเลือกำ
เป็นสิมี�ชีิกำในริะดับ	Emerging	Market	Index	ต่อเนื�องเป็นปีที�	5

7.	 ได้ริับคำัดเลือกำให้เป็นบริิษััทใน	Universe	ข้องกำล้่มีหลักำทริัพื่ย์	ESG	100	กำล้่มีบริิกำ�ริ	ปริะจำำ�ปี	2564	ต่อเนื�องเป็น
ปีที�	4	จำ�กำสิถื�บันไทยพื่ฒัน	์ซึ่่�งทำ�กำ�ริปริะเมีินบริษิััทจำดทะเบียนที�มีีกำ�ริดำ�เนนิง�นโดดเดน่ด�้นสิิ�งแว้ดลอ้มี	สิงัคำมี	
และธิริริมี�ภิบ�ล

8.	 ได้ริับริ�งว้ัล	CAC	Change	Agent	Awards	2021	จำัดโดยสิมี�คำมีสิ่งเสิริิมีสิถื�บันกำริริมีกำ�ริบริิษััทไทย	(IOD)	และ
แนว้ริ่ว้มีต่อต้�นคำอริ์ริัปชีันข้องภ�คำเอกำชีนไทย	 (CAC)	 จำ�กำกำ�ริที�บริิษััทฯ	 ชีักำชีว้นคำ้่คำ้�ที�เป็นผู้้้ปริะกำอบกำ�ริ	 SME	
เข้้�มี�ริ่ว้มีลงน�มีปริะกำ�ศเจำตน�ริมีณ์ต่อต้�นคำอริ์ริัปชีันกำับ	CAC	มี�กำกำว้่�	10	บริิษััทใน	1	ปี

9.	 ได้ริับริ�งว้ัล	 Thailand	 Best	 Employer	 Brand	 Awards	 2021-2022	 หริือส้ิดยอดน�ยจำ้�งยอดเยี�ยมีปี	 2022	 
จำ�กำง�นปริะกำ�ศผู้ลซึ่่�งจำัดโดย	World	HRD	Congress	องคำ์กำริอิสิริะที�ไมี่แสิว้งห�กำำ�ไริริ่ว้มีกำับ	Stars	of	the	Industry	
Group	ในริ้ปแบบ	Virtual	Event

10.	 ได้ริับริ�งว้ัล	Institutional	Investor	(II	Awards)	ปริะจำำ�ปี	2021	จำ�กำ	Institutional	Investor	–	LLC	ซึ่่�งเป็นผู้้้นำ�
ริะดับโลกำด้�นกำ�ริว้ิจำัยนักำลงท้นสิัมีพื่ันธิ์	จำำ�นว้น	3	ริ�งว้ัล	ได้แกำ่	Honored	Companies,	Best	CFO	และ	Best	IR	
Program	

11.	 ได้ริับริ�งว้ัลโคำริงกำ�ริปริะเมีินและจำัดริะดับธิ้ริกำิจำคำ�ริ์บอนตำ��และยั�งยืน	(Low	Carbon	and	Sustainable	Business	
Index	-	LCSi)	ในริะดับโดดเด่นปริะจำำ�ปี	2564	จำ�กำองคำ์กำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริกำ๊�ซึ่เริือนกำริะจำกำ	(องคำ์กำ�ริมีห�ชีน)

12.	 บริิษัทั	ซึ่พีีื่แริมี	จำำ�กัำด	ไดร้ิบัริ�งว้ลัองคำก์ำริตน้แบบด�้นสิิทธิมิีน้ษัยชีน	ปริะจำำ�ปี	2564	ในริะดบัดเีดน่	ปริะเภทองคำก์ำริ 
ธิ้ริกำิจำข้น�ดใหญ่	 จำ�กำกำริมีคำ้้มีคำริองสิิทธิิและเสิริีภ�พื่	 กำริะทริว้งย้ติธิริริมี	 โดยริ�งว้ัลดังกำล่�ว้มีอบให้กัำบองคำ์กำริ 
ที�ดำ�เนินง�นโดยเคำ�ริพื่ในหลักำสิิทธิิมีน้ษัยชีนริว้มีถื่งเป็นแบบอย่�งอันดีให้กำับองค์ำกำริอื�นในกำ�ริเสิริิมีสิร้ิ�งสัิงคำมี 
แห่งกำ�ริเคำ�ริพื่สิิทธิิมีน้ษัยชีนอย่�งยั�งยืน	

13.	 บริิษััท	โกำซึ่อฟท์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด	ได้ริับริ�งว้ัล	“นว้ัตกำริริมีกำ�ริบริิห�ริและพื่ัฒน�ทริัพื่ย�กำริมีน้ษัย์	(Thailand	
HR	 Innovation	Award	2021)”	ริะดับ	Silver	Award	ต่อเนื�อง	2	ปีซึ่้อน	ที�จำัดโดยสิมี�คำมีกำ�ริจำัดกำ�ริง�นบ้คำคำล 
แหง่ปริะเทศไทย	(PMAT)	สิถื�บนัพื่ฒัน�ว้ชิี�ชีีพื่ทริพัื่ย�กำริบค้ำคำล	(IHPD)	ริว่้มีกำบั	สิถื�บนัเพิื่�มีผู้ลผู้ลิตแหง่ชี�ต	ิและ
คำณะพื่ัฒน�ทริัพื่ย�กำริมีน้ษัย์	สิถื�บันบัณฑ์ิตพื่ัฒนบริิห�ริศ�สิตริ์	โดยริ�งว้ลัดังกำล่�ว้ผู้่�นกำ�ริกำลั�นกำริองและตัดสิิน
จำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริผู้้้ทริงคำ้ณว้้ฒิ	โดยในปี	2020	ได้ริับริ�งว้ัลจำ�กำโคำริงกำ�ริ	Beyond	Talent	Development	Program	
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โครงสร้างการกำากับ  
ดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญ  
เกี่ยวกับคณะกรรมูการ   
คณะกรรมูการชุดูย่อย   
ผู้บริหาร พีนักงาน  และอื่นๆ
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7.2 ข้้อมููลเกี่ยวกับคณะกรรมูการ
ณ	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	คำณะกำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทฯ	มีีจำำ�นว้นทั�งสิิ�น	16	คำน	ปริะกำอบด้ว้ย
1.		 กำริริมีกำ�ริที�เป็นผู้้้บริิห�ริ	จำำ�นว้น	5	คำน
2.		 กำริริมีกำ�ริที�ไมี่เป็นผู้้้บริิห�ริ	จำำ�นว้น	11	คำน	ปริะกำอบด้ว้ย

-	 กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	จำำ�นว้น	6	คำน	(คำิดเป็นสิัดสิ่ว้น	1	ใน	3	ข้องกำริริมีกำ�ริทั�งคำณะ)
-	 กำริริมีกำ�ริที�ไมี่ได้มีีสิ่ว้นริ่ว้มีในกำ�ริบริิห�ริง�น	จำำ�นว้น	5	คำน	(คำิดเป็นสิัดสิ่ว้น	1	ใน	3	ข้องกำริริมีกำ�ริทั�งคำณะ)

คำานิยามู
กำริริมีกำ�ริที�เป็นผู้้บ้ริหิ�ริ	หมี�ยถื่ง	กำริริมีกำ�ริที�ดำ�ริงตำ�แหนง่เป็นผู้้บ้ริหิ�ริและมีสีิว่้นเกำี�ยว้ข้อ้งในกำ�ริบริหิ�ริง�นปริะจำำ�ข้องบริษิััทฯ	
กำริริมีกำ�ริที�ไม่ีเป็นผู้้้บริิห�ริ	 หมี�ยถื่ง	 กำริริมีกำ�ริที�มิีได้ดำ�ริงตำ�แหน่งเป็นผู้้้บริิห�ริและไม่ีมีีส่ิว้นเกีำ�ยว้ข้้องในกำ�ริบริิห�ริง�นปริะจำำ�

ข้องบริิษััทฯ	อ�จำจำะเป็นหริือไมี่เป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะกำ็ได้
กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	หมี�ยถื่ง	กำริริมีกำ�ริอิสิริะหริือกำริริมีกำ�ริจำ�กำภ�ยนอกำ	(Outside	Director)	และไมี่ได้มีีสิ่ว้นเกำี�ยว้ข้้องกำับกำ�ริบริิห�ริ

ง�นปริะจำำ�และไมี่เป็นผู้้้ถืือห้น้ริ�ยใหญ่ในบริิษััทฯ	นอกำจำ�กำนี�	ยงัต้องมีีคำว้�มีเป็นอิสิริะจำ�กำผู้้้ถืือห้น้ริ�ยใหญ่หริือกำล้่มีข้องผู้้้ถืือห้น้ริ�ยใหญ่
หริือกำล้่มีผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียอื�นๆ

7.2.1 องค์ประกอบข้องคณะกรรมูการบริษัท
1.	 คำณะกำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทฯ	ปริะกำอบด้ว้ยกำริริมีกำ�ริอย่�งน้อย	5	คำน	และกำริริมีกำ�ริไมี่น้อยกำว้่�กำ่�งหน่�งข้องจำำ�นว้น

กำริริมีกำ�ริทั�งหมีดต้องมีีถืิ�นที�อย่้ในริ�ชีอ�ณ�จำกัำริ	โดยเป็นตัว้แทนข้องผู้้้ถือืห้น้ริ�ยใหญ่ที�ไม่ีเป็นผู้้้บริิห�ริข้องบริิษัทัฯ	 
และกำริริมีกำ�ริที�มี�จำ�กำผู้้้บริิห�ริข้องบริิษััทฯ	 เพืื่�อให้บริิษััทฯ	 สิ�มี�ริถืปฏิิบัติหน้�ที�ได้อย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่และ 
มีีกำริริมีกำ�ริอิสิริะอย่�งน้อย	1	ใน	3	ข้องจำำ�นว้นกำริริมีกำ�ริทั�งหมีดแต่ต้องไมี่น้อยไปกำว้่�	3	คำน

2.	 กำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทฯ	มี�จำ�กำกำ�ริแต่งตั�งและต้องมีีคำ้ณสิมีบัติคำริบถื้ว้น	ไมี่มีีลักำษัณะต้องห้�มีต�มีกำฎหมี�ยว้่�ด้ว้ย
บริิษัทัมีห�ชีนจำำ�กัำด	ข้้อกำำ�หนดข้องสิำ�นักำง�น	กำ.ล.ต.	และข้อ้กำำ�หนดข้องตล�ดหลักำทริพัื่ย์แหง่ปริะเทศไทย	ตอ้งเป็น 
ผู้้้มีีคำว้�มีร้้ิ	 คำว้�มีสิ�มี�ริถื	 คำว้�มีเชีี�ยว้ชี�ญและปริะสิบกำ�ริณ์ที�สิ�มี�ริถืเอื�อปริะโยชีน์ให้แกำ่บริิษััทฯ	 ได้เป็นอย่�งดี	 
มีีคำว้�มีท้่มีเทและสิ�มี�ริถือ้ทิศเว้ล�อย่�งเต็มีที�ในกำ�ริปฏิิบัติหน้�ที�ต�มีคำว้�มีรัิบผิู้ดชีอบ	 มีีภ�ว้ะผู้้้นำ�	 มีีว้ิสิัยทัศน์
กำว้้�งไกำล	เป็นผู้้้มีีคำ้ณธิริริมีและจำริิยธิริริมี	ริว้มีทั�งมีีปริะว้ัติกำ�ริทำ�ง�นที�ดี

3.	 กำริริมีกำ�ริอสิิริะข้องบริิษัทัฯ	มีีคำณ้สิมีบติัเป็นไปต�มีกำฎบตัริคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัเกีำ�ยว้กัำบคำณ้สิมีบติัข้องกำริริมีกำ�ริอิสิริะ 
ซ่ึ่�งได้กำำ�หนดไว้้อย่�งละเอยีดและเข้้มีงว้ดริดักำม้ีกำว่้�ข้้อกำำ�หนดขั้�นตำ��ข้อง	กำ.ล.ต.	และตล�ดหลกัำทรัิพื่ย์แห่งปริะเทศไทย
ในเริื�องกำ�ริถืือห้้นข้องบริิษััทฯ	

4.	 ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทฯ	มีิได้เป็นผู้้้บริิห�ริและมีิใชี่เป็นบ้คำคำลเดียว้กำับปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	 โดยในกำ�ริ
บริิห�ริง�นได้มีีกำ�ริแบง่แยกำบทบ�ทอำ�น�จำหน�้ที�อย�่งชัีดเจำนริะหว้�่งกำริริมีกำ�ริกัำบฝ้�่ยจำดักำ�ริ	นอกำจำ�กำนี�	ปริะธิ�น
กำริริมีกำ�ริยังได้สิ่งเสิริิมีให้กำริริมีกำ�ริท้กำคำนได้มีีโอกำ�สิริ่ว้มีอภิปริ�ยและแสิดงคำว้�มีคำิดเห็นอย่�งเต็มีที�	ในที�ปริะชี้มี
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทโดยให้เว้ล�อย่�งเพื่ียงพื่อและเหมี�ะสิมี

5.	 เพืื่�อให้มัี�นใจำว้�่กำริริมีกำ�ริสิ�มี�ริถืท้ม่ีเทเว้ล�ในกำ�ริปฏิิบตัหิน�้ที�ในบริิษัทัฯ	ไดอ้ย�่งเพื่ยีงพื่อ	จำง่กำำ�หนดจำำ�นว้นบริิษัทั
จำดทะเบียนที�กำริริมีกำ�ริแตล่ะคำนจำะไปดำ�ริงตำ�แหนง่ริว้มีบริษิััทฯ	แลว้้ได้ไมีเ่กำิน	5	บริษิััทจำดทะเบียน	และใหม้ีีริะบบ
กำ�ริริ�ยง�นกำ�ริดำ�ริงตำ�แหน่งบริิษัทัอื�นข้องกำริริมีกำ�ริที�ต้องไม่ีเป็นอป้สิริริคำต่อกำ�ริปฏิิบติัหน้�ที�กำริริมีกำ�ริข้องบริิษัทัฯ	
และเปิดเผู้ยให้เป็นที�ริับทริ�บ

	 ในส่ิว้นข้องอำ�น�จำหน้�ที�ข้องปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริและปริะธิ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริได้ถืก้ำกำำ�หนดไว้้โดยคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั	
โดยเฉพื่�ะเริื�องที�สิำ�คำัญจำะต้องเสินอต่อที�ปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเพื่ื�อพื่ิจำ�ริณ�ข้อคำว้�มีเห็นชีอบและอน้มีัติ

6.	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัไดแ้ตง่ตั�งเลข้�น้กำ�ริบริิษัทั	โดยเปิดเผู้ยข้้อม้ีลและริ�ยละเอียดข้องเลข้�น้กำ�ริบริิษัทัไว้้ภ�ยใต้
เอกำสิ�ริแนบ	1	เลข้�น้กำ�ริบริิษัทัมีีหน�้ที�ใหค้ำำ�แนะนำ�ด�้นกำฎหมี�ยและกำฎเกำณฑ์์ต่�งๆ	ที�เกำี�ยว้ข้้องและข้้อพ่ื่งปฏิิบัติ
ด้�นกำ�ริกำำ�กำับด้แลในกำ�ริดำ�เนินกำิจำกำริริมีข้องคำณะกำริริมีกำ�ริให้เป็นไปต�มีกำฎหมี�ย	 ทำ�หน้�ที�ในกำ�ริดำ�เนินกำ�ริ 
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จำดัปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัและกำ�ริปริะช้ีมีผู้้้ถือืห้้น	ติดต่อปริะสิ�นง�นกำบัหน่ว้ยง�นภ�ยในบริิษัทัฯ	ให้ปฏิิบติัต�มี
มีติคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและมีติที�ปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นอย่�งเคำริ่งคำริัด	 ติดต่อปริะสิ�นง�นกัำบหน่ว้ยง�นกำำ�กัำบด้แล	 เช่ีน	
สิำ�นักำง�นคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับหลักำทริัพื่ย์และตล�ดหลักำทรัิพื่ย์	 ตล�ดหลักำทรัิพื่ย์แห่งปริะเทศไทย	 และด้แลกำ�ริ
เปิดเผู้ยข้้อม้ีลและริ�ยง�นสิ�ริสินเทศต่อหน่ว้ยง�นที�กำำ�กัำบด้แลและสิ�ธิ�ริณชีนให้ถื้กำต้องคำริบถื้ว้นต�มีกำฎหมี�ย	
จำดัใหมี้ีกำ�ริจำดัเตรีิยมีเอกำสิ�ริเพืื่�อแนะนำ�และให้คำว้�มีร้้ิแกำก่ำริริมีกำ�ริที�แตง่ตั�งใหม่ี	โดยมีีหน่ว้ยง�นเลข้�น้กำ�ริบริิษัทั
เป็นหน่ว้ยง�นสินับสิน้น	

7.2.2 ข้้อมููลคณะกรรมูการและผู้มูีอำานาจควบคุมูบริษัทฯ 
รายช่�อคณะกรรมการบริษััท

1. ศ.	(พื่ิเศษั)	ปริะสิพื่สิ้ข้	บ้ญเดชี	 กำริริมีกำ�ริอิสิริะและปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล

2. พื่ล.ต.อ.	พื่ัชีริว้�ท	ว้งษั์สิ้ว้ริริณ กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	

กำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล

3. น�ยผู้ด้ง	เตชีะศริินทริ์ กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	กำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและ

บริริษััทภิบ�ล	และกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	

4. น�ยปริีดี	บ้ญยัง กำริริมีกำ�ริอิสิริะและกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ

5. น�งนำ��ผู้่�ง	ว้งศ์สิมีิทธิ์ กำริริมีกำ�ริอิสิริะและกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ

6. ศ.	(พื่ิเศษั)	ดริ.	กำิตติพื่งษั์	กำิตย�ริักำษั์ กำริริมีกำ�ริอิสิริะ

7. น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์ ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	

8. น�ยกำ่อศักำดิ�	ไชียริัศมีีศักำดิ�1 ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริและปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

9. น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์2 ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริและกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ

10. น�ยอดิเริกำ	ศริีปริะทักำษั์2 กำริริมีกำ�ริ

11. น�ยอำ�ริ้ง	สิริริพื่สิิทธิิ�ว้งศ์2 กำริริมีกำ�ริ	กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	และกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล

12. น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์2 กำริริมีกำ�ริ

13. น�ยปริะเสิริิฐ	จำ�ริ้พื่นิชี1 กำริริมีกำ�ริ

14. น�ยพื่ิทย�	เจำียริว้ิสิิฐกำ้ล2 กำริริมีกำ�ริและริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

15. น�ยปิยะว้ัฒน์	ฐิตะสิัทธิ�ว้ริกำ้ล2 กำริริมีกำ�ริและริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

16. น�ยธิ�นินทริ์	บ้ริณมี�นิต1 กำริริมีกำ�ริ	กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	และปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ

หมี�ยเหต้		 1.	 กำริริมีกำ�ริลำ�ดับที�	8-16	เป็นกำริริมีกำ�ริที�มีีอำ�น�จำลงน�มีผู้้กำพื่ันบริิษััท	

	 2.	 ศ.	(พื่ิเศษั)	ดริ.	กำิตติพื่งษั์	กำิตย�ริักำษั์	ได้ริับกำ�ริแต่งตั�งเป็นกำริริมีกำ�ริบริิษััทที�เป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะ	จำ�กำมีติที�ปริะชี้มีว้ิสิ�มีัญ 

ผู้้้ถืือห้้น	เมีื�อว้ันที�	12	ต้ล�คำมี	2564

	 3.	 น�ยธิ�นินทริ์	บ้ริณมี�นิต	ได้ริับกำ�ริแต่งตั�งเป็นริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิษััท	จำ�กำมีติที�ปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท 

เมีื�อว้ันที�	23	ธิันว้�คำมี	2564	โดยให้มีีผู้ลตั�งแต่ว้ันที�	1	มีกำริ�คำมี	2565	เป็นต้นไป
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กำริริมีกำ�ริที�มีีอำ�น�จำลงน�มีผู้้กำพื่ันบริิษััท	หมี�ยถื่ง
ตัว้แทนกำริริมีกำ�ริจำ�กำกำล่้มี	 1	 ลงน�มีร่ิว้มีกัำบตัว้แทนกำริริมีกำ�ริจำ�กำกำล่้มี	 2	 ยกำเว้้นปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	 ริว้มีเป็นสิองคำน	 

ลงล�ยมีอืชืี�อริว่้มีกัำนและปริะทบัตริ�สิำ�คำญัข้องบริิษัทัฯ	โดยยกำเว้้นกำริริมีกำ�ริอิสิริะเพืื่�อดำ�ริงคำว้�มีเป็นอิสิริะต�มีหลกัำกำ�ริกำำ�กัำบด้แล
กำิจำกำ�ริที�ดี

การแต่่งต่ั�งและถอดถอนกรรมการ
กำ�ริแต่งตั�งกำริริมีกำ�ริให้เป็นไปต�มีข้้อบงัคำบัข้องบริิษัทัฯ	และข้้อกำำ�หนดข้องกำฎหมี�ยที�เกำี�ยว้ข้้อง	ทั�งนี�	จำะต้องมีีคำว้�มีโปริง่ใสิ 

ชีดัเจำน	ในกำ�ริสิริริห�กำริริมีกำ�ริให้ดำ�เนินกำ�ริผู้�่นหลักำเกำณฑ์์และกำริะบว้นกำ�ริสิริริห�ข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนและสิริริห� 
กำริริมีกำ�ริให้สิอดคำล้องกำับกำลย้ทธิ์ในกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	โดยจำัดทำ�	Board	Skill	Matrix	ทั�งนี�	 ให้ริว้มีถื่งบ้คำคำลผู้้้มีีคำว้�มี
เหมี�ะสิมีที�เสินอให้คำัดเลือกำเป็นกำริริมีกำ�ริบริิษััทโดยผู้้้ถืือห้้นริ�ยย่อยต�มีเกำณฑ์์ที�บริิษััทฯ	กำำ�หนด	หริือพื่ิจำ�ริณ�จำ�กำกำ�ริใชี้บริิษััท
ที�ปริ่กำษั�ภ�ยนอกำหริือพื่ิจำ�ริณ�จำ�กำทำ�เนียบกำริริมีกำ�ริอ�ชีีพื่	เป็นต้น	และกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�แต่งตั�งกำริริมีกำ�ริจำะต้องพื่ิจำ�ริณ�จำ�กำคำว้�มี
หล�กำหล�ยข้องคำ้ณสิมีบัติ	ตลอดจำนเพื่ศ	อ�ย้	เชีื�อชี�ติ	ศ�สิน�	ถืิ�นกำำ�เนิด	และมีีข้้อมี้ลเกำี�ยว้กำับปริะว้ัติกำ�ริศ่กำษั�และปริะสิบกำ�ริณ์
ในกำ�ริปริะกำอบว้ชิี�ชีีพื่ข้องบค้ำคำลนั�นๆ	ริว้มีถืง่คำณ้ลกัำษัณะเฉพื่�ะด้�นที�ปริะกำอบดว้้ยทกัำษัะท�งด�้นธิร้ิกิำจำ	อต้สิ�หกำริริมี	กำ�ริจำดักำ�ริ	 
บญัชีีกำ�ริเงนิ	กำฎหมี�ย	กำ�ริกำำ�กำบัด้แลกำจิำกำ�ริและกำ�ริมีีส่ิว้นริว่้มีในกำ�ริสิร้ิ�งคำณ้ปริะโยชีน์ใหแ้ก่ำบริิษัทัฯ	เพืื่�อใหมี้ีริ�ยละเอยีดที�เพื่ยีงพื่อ 
ที�จำะใชี้ปริะกำอบกำ�ริตัดสิินใจำข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและ/หริือผู้้้ถืือห้้น

ที�ปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นเป็นผู้้้แต่งตั�งกำริริมีกำ�ริโดยใชี้เสิียงข้้�งมี�กำต�มีหลักำเกำณฑ์์และว้ิธิีกำ�ริดังต่อไปนี�
1.	 ผู้้้ถืือห้้นคำนหน่�งมีีคำะแนนเสิียงเท่�กำับหน่�งห้้นต่อหน่�งเสิียง
2.	 ผู้้้ถืือห้้นแต่ละคำนจำะต้องใชี้คำะแนนเสิียงที�มีีอย้่ทั�งหมีดต�มี	1.	 เลือกำตั�งบ้คำคำลเดียว้หริือหล�ยคำนเป็นกำริริมีกำ�ริกำ็ได้	

แต่จำะแบ่งคำะแนนเสิียงให้แกำ่ผู้้้ใดมี�กำน้อยเพื่ียงใดไมี่ได้
3.	 บ้คำคำลซึ่่�งได้ริับคำะแนนเสิียงส้ิงส้ิดต�มีลำ�ดับลงมี�เป็นผู้้้ได้รัิบเลือกำตั�งเป็นกำริริมีกำ�ริเท่�จำำ�นว้นกำริริมีกำ�ริที�พ่ื่งจำะมีี

หริือจำะพ่ื่งเลือกำตั�งในคำรัิ�งนั�น	 ในกำริณีที�บ้คำคำลซึ่่�งได้รัิบเลือกำตั�งในลำ�ดับถัืดลงมี�มีีคำะแนนเสิียงเท่�กัำนเกำินจำำ�นว้นที�
พื่่งจำะมีีหริือพื่่งเลือกำตั�งในคำริั�งนั�น	ให้ผู้้้เป็นปริะธิ�นเป็นผู้้้ออกำเสิียงชีี�ข้�ด	

ในกำ�ริเลือกำตั�งกำริริมีกำ�ริจำะพิื่จำ�ริณ�เลือกำกำริริมีกำ�ริทีละตำ�แหน่งโดยใช้ีคำะแนนเสิียงเท่�กัำบจำำ�นว้นห้้นที�ถืือทั�งหมีด 
โดยไมีต่อ้งแบง่คำะแนนเสิยีง	บค้ำคำลที�ได้ริบัคำะแนนเสิยีงส้ิงส้ิดข้องกำ�ริเลอืกำในแตล่ะตำ�แหน่งจำะเป็นผู้้้ไดร้ิบักำ�ริเลือกำตั�งเป็นกำริริมีกำ�ริ
ในตำ�แหน่งนั�น

ในกำริณทีี�ตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริว้�่งลงเพื่ริ�ะเหต้อื�นนอกำจำ�กำถืง่คำริ�ว้ออกำต�มีว้�ริะ	ใหค้ำณะกำริริมีกำ�ริเลอืกำบค้ำคำลซึ่่�งมีีคำณ้สิมีบติั
และไม่ีมีีลักำษัณะต้องห้�มีต�มีกำฎหมี�ยว่้�ด้ว้ยบริิษััทมีห�ชีนจำำ�กัำดและกำฎหมี�ยว่้�ด้ว้ยหลักำทรัิพื่ย์และตล�ดหลักำทริัพื่ย์เข้้�เป็น
กำริริมีกำ�ริแทนในกำ�ริปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริคำริ�ว้ถัืดไป	 เว้้นแต่ว้�ริะข้องกำริริมีกำ�ริผู้้้นั�นจำะเหลือน้อยกำว่้�สิองเดือน	 โดยบ้คำคำลซึ่่�ง
เข้้�เป็นกำริริมีกำ�ริแทนดงักำล�่ว้จำะอย่้ในตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริไดเ้พีื่ยงเท�่ว้�ริะที�ยังเหลืออย่้ข้องกำริริมีกำ�ริที�ตนเข้้�มี�แทน	และมีตขิ้อง
คำณะกำริริมีกำ�ริจำะต้องปริะกำอบด้ว้ยคำะแนนเสิียงไมี่น้อยกำว้่�สิ�มีในสิี�ข้องจำำ�นว้นกำริริมีกำ�ริที�ยังเหลืออย้่

กำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 อ�จำถื้กำถือดถือนออกำจำ�กำตำ�แหน่งก่ำอนถ่ืงคำริ�ว้ออกำต�มีว้�ริะโดยมีติข้องที�ปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นด้ว้ย
คำะแนนเสิยีงไมีน่อ้ยกำว้�่สิ�มีในสีิ�ข้องจำำ�นว้นผู้้ถ้ือืห้น้ที�มี�ปริะช้ีมีและมีีสิิทธิอิอกำเสิยีง	และมีีห้น้นบัริว้มีกำนัได้ไมีน่อ้ยกำว้�่กำ่�งหน่�งข้อง
จำำ�นว้นห้้นที�ถืือโดยผู้้้ถืือห้้นที�มี�ปริะชี้มีและมีีสิิทธิิออกำเสิียงลงคำะแนน

7.2.3 บทบาทหน้าที่ข้องคณะกรรมูการ
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีีบทบ�ทที�สิำ�คำัญในกำ�ริขั้บเคำลื�อนองคำ์กำริ	 มีีหน้�ที�และคำว้�มีรัิบผู้ิดชีอบในกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำิจำกำ�ริให้

เป็นไปต�มีว้ัตถื้ปริะสิงคำ์และเป้�หมี�ยที�จำะกำ่อให้เกำิดปริะโยชีน์สิ้งสิ้ดแกำ่บริิษััทฯ	บนพื่ื�นฐ�นข้องคำว้�มีริับผู้ิดชีอบต่อสิังคำมี	คำำ�น่งถื่ง
ผู้ลกำริะทบต่อสิิ�งแว้ดล้อมี	เป็นธิริริมีต่อผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียท้กำฝ้่�ยภ�ยใต้นโยบ�ยกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริ	นโยบ�ยต่อต้�นกำ�ริคำอริ์ริัปชีัน
และนโยบ�ยคำว้�มียั�งยืนข้องบริิษััทฯ	โดยปฏิิบัติให้เป็นไปต�มีกำฎหมี�ย	ว้ัตถื้ปริะสิงคำ์และข้้อบังคำับข้องบริิษััทฯ	มีติคำณะกำริริมีกำ�ริ
บริิษัทั	ตลอดจำนมีติที�ปริะช้ีมีผู้้ถ้ือืห้้น	ด้ว้ยคำว้�มีร้้ิคำว้�มีสิ�มี�ริถือย่�งเตม็ีที�	คำว้�มีซึ่ื�อสัิตยส้์ิจำริิต	มีีจำริิยธิริริมีที�ด	ีริะมีดัริะว้งัริอบคำอบ	
และมีีคำว้�มีริับผู้ิดชีอบต่อผู้้้ถืือห้้นอย่�งสิมีำ��เสิมีอ	
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คำณะกำริริมีกำ�ริข้องบริิษัทัฯ	ล้ว้นแล้ว้แต่เข้้�ใจำในบทบ�ทหน้�ที�ข้องตนริว้มีถ่ืงลักำษัณะกำ�ริปริะกำอบธิร้ิกิำจำข้องบริิษัทัฯ	เป็นอย่�งดี	 
โดยหน่ว้ยง�นเลข้�น้กำ�ริบริิษััทได้จำัดทำ�คำ้่มืีอกำริริมีกำ�ริเพืื่�อมีอบให้กำับกำริริมีกำ�ริเข้้�ใหมี่	 ซึ่่�งในคำ้่มืีอดังกำล่�ว้จำะปริะกำอบด้ว้ยข้้อม้ีล 
ที�เกำี�ยว้ข้้องกำับกำ�ริดำ�ริงตำ�แหน่งในฐ�นะกำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 อ�ทิ	 ธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	 ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี	 ข้้อบังคำับ	 ว้ัตถื้ปริะสิงคำ์	 
คำ้มื่ีอจำริิยธิริริมีธิร้ิกำจิำ	กำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำจิำกำ�ริข้องบริิษัทัฯ	กำฎบตัริคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัและแนว้ปฏิิบตัดิ�้นกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำจิำกำ�ริสิำ�หรัิบ 
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	 ริว้มีถื่งอำ�น�จำหน้�ที�กำริริมีกำ�ริ	 เป็นต้น	 นอกำจำ�กำนี�	 กำริริมีกำ�ริเข้้�ใหมี่จำะเข้้�รัิบกำ�ริอบริมีหลักำส้ิตริเกำี�ยว้กัำบ 
กำ�ริเป็นกำริริมีกำ�ริจำ�กำสิมี�คำมีสิ่งเสิริิมีสิถื�บันกำริริมีกำ�ริบริิษััทไทย	(IOD)	โดยบริิษััทฯ	เป็นผู้้้ริับผู้ิดชีอบคำ่�ใชี้จำ่�ยทั�งหมีด

หน้�ที�และคำว้�มีริับผู้ิดชีอบข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทต�มีที�กำำ�หนดไว้้ในกำฎบัตริ	มีีดังต่อไปนี�
1.	 ริ�ยง�นสิ่ว้นได้เสิียข้องตนหริือบ้คำคำลที�เกำี�ยว้ข้้อง	 ซึ่่�งมีีคำว้�มีเกำี�ยว้ข้้องกำับกำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริกิำจำกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 

หริือบริิษััทย่อยต่อบริิษััทฯ	ซึ่่�งสิ�มี�ริถืตริว้จำสิอบได้	ทั�งนี�	เพื่ื�อคำว้�มีโปริ่งใสิในกำ�ริดำ�เนินง�น	
2.	 กำำ�หนดว้ิสิัยทัศน์	ว้ัตถื้ปริะสิงคำ์	นโยบ�ย	เป้�หมี�ย	กำลย้ทธิ์	แผู้นง�น	และงบปริะมี�ณปริะจำำ�ปี	ผู้่�นกำ�ริว้ิเคำริ�ะห์

สิภ�พื่แว้ดล้อมี	 กำ�ริเปลี�ยนแปลงข้องปัจำจำัยต่�งๆ	ที�มีีผู้ลกำริะทบต่อธิ้ริกำิจำ	 และผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสีิย	 และกำำ�กัำบด้แลฝ้่�ย
บริิห�ริริว้มีทั�งกำ�ริจัำดสิริริทริพัื่ย�กำริสิำ�คำญัใหด้ำ�เนนิกำ�ริต�มีนโยบ�ย	วั้ตถืป้ริะสิงคำ	์และเป�้หมี�ยที�กำำ�หนดไว้้อย่�ง
มีีปริะสิิทธิิภ�พื่	 เพืื่�อปริะโยชีน์ส้ิงส้ิดข้องบริิษััทฯ	 และผู้้้ถืือห้้นโดยคำำ�น่งถื่งผู้้้มีีส่ิว้นได้เสิีย	 ผู้ลกำริะทบต่อสิังคำมีและ 
สิิ�งแว้ดล้อมี	 ด้ว้ยคำว้�มีโปริ่งใสิและเป็นธิริริมี	 ภ�ยใต้กำริอบข้้อกำำ�หนดข้องกำฎหมี�ย	 จำริิยธิริริมีท�งธิ้ริกำิจำ	 อีกำทั�ง 
มีีกำ�ริปริะเมีินผู้ลและปริับปริ้งเพื่ื�อคำว้�มีมีีปริะสิิทธิิภ�พื่ข้องกำ�ริดำ�เนินกำิจำกำ�ริ	

3.	 กำำ�หนด	จัำดทำ�	และปฏิิบตัติ�มีนโยบ�ยกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำจิำกำ�ริ	จำริิยธิริริมีธิร้ิกิำจำและข้้อพ่ื่งปฏิิบตัใินกำ�ริทำ�ง�น	นโยบ�ย
ต่อต้�นกำ�ริคำอริ์ริัปชีัน	 ตลอดจำนแนว้ปฏิิบัติต่�งๆ	 ที�เกำี�ยว้ข้้องข้องบริิษััทฯ	 ที�ได้จำัดทำ�เป็นล�ยลักำษัณ์อักำษัริ	 และ
พื่ิจำ�ริณ�ทบทว้นนโยบ�ยและกำ�ริปฏิิบัติต�มีนโยบ�ยดังกำล่�ว้เป็นปริะจำำ�อย่�งน้อยปีละ	1	คำริั�ง	

4.	 กำำ�หนดนโยบ�ยบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยงและพื่ิจำ�ริณ�ถื่งปัจำจำัยคำว้�มีเสิี�ยงที�สิำ�คำัญอันอ�จำเกำิดข้่�น	 กำำ�หนดแนว้ท�งในกำ�ริ
จำัดกำ�ริคำว้�มีเสิี�ยงดังกำล่�ว้	และติดต�มีผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นต�มีแนว้ท�งป้องกำันคำว้�มีเสิี�ยงนั�น	

5.	 พื่ิจำ�ริณ�เรืิ�องคำว้�มีขั้ดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์อย่�งริอบคำอบ	 มีีแนว้ท�งชัีดเจำนและเป็นไปเพืื่�อผู้ลปริะโยชีน์ข้อง 
บริิษััทฯ	และผู้้้ถืือห้้น	โดยผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียไมี่มีีสิ่ว้นริ่ว้มีในกำ�ริตัดสิินใจำ

6.	 พื่ิจำ�ริณ�และอน้มีัติผู้ลง�นและผู้ลปริะกำอบกำ�ริปริะจำำ�ไตริมี�สิข้องบริิษััทฯ	 เทียบกำับแผู้นและงบปริะมี�ณ	 และ
พื่ิจำ�ริณ�แนว้โน้มีริะยะต่อไปข้องปี	

7.	 พื่ิจำ�ริณ�และอน้มีัติกำ�ริทำ�ธิ้ริกำริริมีหริือกำ�ริกำริะทำ�ใดๆ	 อันมีีผู้ลกำริะทบที�สิำ�คัำญต่อฐ�นะท�งกำ�ริเงิน	 ภ�ริะหนี�สิิน	 
กำ�ริทำ�ธิ้ริกำิจำ	 และชืี�อเสิียงข้องบริิษััทฯ	 พื่ริ้อมีทั�งติดต�มีด้แลคำว้�มีเพื่ียงพื่อข้องสิภ�พื่คำล่องท�งกำ�ริเงิน	 และ 
คำว้�มีสิ�มี�ริถืในกำ�ริชีำ�ริะหนี�

8.	 จำัดให้มีีริะบบบัญชีี	 กำ�ริริ�ยง�นท�งกำ�ริเงิน	 และกำ�ริสิอบบัญชีีที�มีีคำว้�มีน่�เชืี�อถืือ	 และด้แลกำ�ริเปิดเผู้ยข้้อม้ีล	 
ริว้มีถื่งริ�ยง�นปริะจำำ�ปี	 แบบแสิดงริ�ยกำ�ริข้้อม้ีลปริะจำำ�ปี	 (แบบ	 56-1)	 ให้สิ�มี�ริถืสิะท้อนฐ�นะกำ�ริเงินและ 
ผู้ลกำ�ริดำ�เนนิง�นอย่�งเพื่ยีงพื่อ	ริว้มีทั�งด้แลใหมี้ีกำริะบว้นกำ�ริในกำ�ริปริะเมีนิคำว้�มีเหมี�ะสิมีข้องกำ�ริคำว้บคำม้ีภ�ยใน
และกำ�ริตริว้จำสิอบภ�ยในให้มีีปริะสิิทธิภิ�พื่และปริะสิิทธิผิู้ล	และให้คำว้�มีเหน็ถืง่คำว้�มีเพื่ยีงพื่อข้องริะบบกำ�ริคำว้บคำม้ี
ภ�ยในและกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยงไว้้ในริ�ยง�นปริะจำำ�ปี	

9.	 กำำ�หนดนโยบ�ยกำ�ริเปิดเผู้ยข้้อม้ีลกำ�ริจำดักำ�ริข้้อม้ีลลบัเพื่ื�อไมีใ่หเ้กำดิข้้อม้ีลรัิ�ว้ไหล	กำ�ริริกัำษั�คำว้�มีลบัข้องข้้อม้ีลลบั	
และข้้อมี้ลที�อ�จำมีีผู้ลกำริะทบต่อริ�คำ�หลักำทริัพื่ย์

10.	 สินับสิน้นและส่ิงเสิริิมีกำ�ริสิร้ิ�งนวั้ตกำริริมี	 และนำ�นวั้ตกำริริมีและเทคำโนโลยีมี�ใช้ีให้เกำิดม้ีลค่ำ�เพิื่�มีแก่ำธิ้ริกิำจำ	 
พื่ริ้อมีทั�งกำำ�กำับด้แลกำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริเทคำโนโลยีสิ�ริสินเทศให้สิอดคำล้องกำับคำว้�มีต้องกำ�ริข้องบริิษััทฯ	

11.	 พื่จิำ�ริณ�แตง่ตั�งและกำำ�หนดอำ�น�จำหน�้ที�แก่ำคำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดยอ่ยต�่งๆ	อ�ท	ิคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัด้แลคำว้�มียั�งยืน 
และบริริษัทัภบิ�ล	คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	เพืื่�อกำ�ริดำ�เนินง�น 
ที�มีีปริะสิิทธิิภ�พื่และเป็นปริะโยชีน์ต่อผู้้้ถืือห้้น	

12.	 พื่จิำ�ริณ�แตง่ตั�งปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	ปริะธิ�นเจำ�้หน�้ที�บริิห�ริ	ริว้มีทั�งกำำ�หนดอำ�น�จำอน้มัีติ
ที�มีอบอำ�น�จำให้กำับปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	และพื่ิจำ�ริณ�ปริับปริ้งแกำ้ไข้อำ�น�จำดังกำล่�ว้เพื่ื�อคำว้�มีเหมี�ะสิมี	
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13.	 จำัดให้มีีช่ีองท�งในกำ�ริสืิ�อสิ�ริกัำบผู้้้ถืือห้้นและผู้้้มีีส่ิว้นได้เสิียอย่�งเหมี�ะสิมี	 พื่ร้ิอมีทั�งด้แลให้มัี�นใจำว่้�ผู้้้ถืือห้้น 
มีีสิ่ว้นริ่ว้มีในกำ�ริตัดสิินใจำในเริื�องสิำ�คำัญข้องบริิษััทฯ	

14.	 จำัดให้มีีกำ�ริจำัดทำ�แผู้นสิืบทอดตำ�แหน่ง	 (Succession	 Plan)	 เพื่ื�อเตริียมีพื่ริ้อมีเมืี�อเกำิดกำริณีที�ผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิง 
ไมี่สิ�มี�ริถืปฏิิบัติหน้�ที�ได้	

15.	 สิง่เสิริิมีให้กำริริมีกำ�ริ	ผู้้บ้ริิห�ริ	และพื่นักำง�นทก้ำคำนเข้้�ใจำและปฏิิบัตติ�มีกำฎหมี�ย	ริะเบียบ	ข้้อบงัคัำบ	จำริิยธิริริมีธิร้ิกิำจำ
และข้้อพื่่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�น	นโยบ�ยต่อต้�นกำ�ริคำอริ์ริัปชีันและแนว้ปฏิิบัติต่�งๆ	ที�เกำี�ยว้ข้้องข้องบริิษััทฯ	

16.	 จำัดให้มีีแนว้ท�งดำ�เนินกำ�ริที�ชีัดเจำนกำับผู้้้ที�ปริะสิงคำ์จำะแจำ้งเบ�ะแสิ	หริือผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียผู้่�นท�งเว้็บไซึ่ต์หริือริ�ยง�น
ตริงต่อบริิษััทฯ	 โดยกำำ�หนดช่ีองท�งกำ�ริแจำ้งเบ�ะแสิผู้่�นท�งคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	 คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แล
คำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล	และคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบข้องบริิษััทฯ	และสิั�งกำ�ริให้มีีกำ�ริตริว้จำสิอบข้้อมี้ลต�มี
กำริะบว้นกำ�ริที�บริิษััทฯ	กำำ�หนดไว้้และริ�ยง�นต่อคำณะกำริริมีกำ�ริ	

17.	 กำำ�กัำบด้แลบริิษััทย่อย	 โดยพิื่จำ�ริณ�คำว้�มีเหมี�ะสิมีข้องบ้คำคำลที�จำะสิ่งไปเป็นกำริริมีกำ�ริในบริิษััทย่อย	 เพืื่�อคำว้บคำ้มี
กำ�ริบริิห�ริให้เป็นไปต�มีนโยบ�ยข้องบริิษััทฯ	และกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริต่�งๆ	ให้ถื้กำต้องต�มีกำฎหมี�ย	และหลักำเกำณฑ์์
ข้องกำฎหมี�ยหลักำทริัพื่ย์และตล�ดหลักำทริัพื่ย์ฯ	และปริะกำ�ศข้องตล�ดหลักำทริัพื่ย์ฯ	

บทบาทหน�าที�ของประธุานกรรมการ
ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริมีีหน้�ที�ต�มีที�กำำ�หนดไว้้ในกำฎบัตริ	ดังต่อไปนี�
1.	 กำำ�กำบั	ติดต�มี	และด้แลกำ�ริปฏิิบติัหน�้ที�ข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั	และคำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดยอ่ยต�่งๆ	ใหเ้ป็นไปอย่�ง

มีีปริะสิิทธิิภ�พื่	และบริริล้ต�มีว้ัตถื้ปริะสิงคำ์และเป้�หมี�ยหลักำข้องบริิษััทฯ	
2.	 เป็นผู้้้นำ�ข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั	และทำ�หน้�ที�เป็นปริะธิ�นในกำ�ริปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั	กำ�ริปริะช้ีมีผู้้้ถือืห้้น	

และกำ�ริปริะชี้มีข้องกำริริมีกำ�ริที�ไมี่เป็นผู้้้บริิห�ริ
3.	 ริ่ว้มีกัำบปริะธิ�นคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริและเลข้�น้กำ�ริบริิษััทกำำ�หนดว้�ริะกำ�ริปริะช้ีมีข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	 

โดยด้แลให้เรืิ�องสิำ�คำัญได้ถื้กำบริริจำ้เป็นว้�ริะกำ�ริปริะช้ีมี	 และด้แลให้กำริริมีกำ�ริบริิษััทได้รัิบข้้อม้ีลอย่�งถื้กำต้อง	 
คำริบถื้ว้น	ชีัดเจำน	และทันเว้ล�กำ่อนกำ�ริปริะชี้มี	เพื่ื�อให้กำริริมีกำ�ริบริิษััทสิ�มี�ริถืตัดสิินใจำได้อย่�งเหมี�ะสิมี

4.	 ในกำ�ริปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	 มีีกำ�ริจัำดสิริริเว้ล�อย่�งเพื่ียงพื่อที�ฝ่้�ยจำัดกำ�ริจำะเสินอเรืิ�องและสินับสิน้นให้
กำริริมีกำ�ริได้อภิปริ�ย	แลกำเปลี�ยนคำว้�มีคำิดเห็นได้อย่�งเต็มีที�	เป็นอิสิริะ	และใชี้ด้ลยพื่ินิจำอย่�งริอบคำอบ	โดยคำำ�น่ง
ถื่งผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียท้กำฝ้่�ยอย่�งคำริบถื้ว้น	มีีกำ�ริสิริ้ปมีติที�ปริะชี้มีและทำ�ให้มีั�นใจำว้่�	กำ�ริตัดสิินใจำข้องคำณะกำริริมีกำ�ริ
บริิษััทได้มีีกำ�รินำ�ไปดำ�เนินกำ�ริ

5.	 เสิริิมีสิร้ิ�งคำว้�มีสัิมีพัื่นธิ์อันดีริะหว้่�งกำริริมีกำ�ริที�เป็นผู้้้บริิห�ริและกำริริมีกำ�ริที�ไมี่เป็นผู้้้บริิห�ริ	 และริะหว่้�ง 
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทักัำบฝ้�่ยจำดักำ�ริ	และสินับสิน้นกำ�ริปฏิิบัตหิน�้ที�ข้องปริะธิ�นคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริต�มีนโยบ�ย
ข้องบริิษััทฯ	

6.	 สินับสิน้นและเป็นแบบอย่�งที�ดีในกำ�ริปฏิิบัติต�มีหลักำกำ�ริกำำ�กำับด้แลกิำจำกำ�ริและจำริิยธิริริมีธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	 
ริว้มีทั�งด้แลใหมั้ี�นใจำว่้�กำริริมีกำ�ริทก้ำคำนมีีส่ิว้นร่ิว้มีในกำ�ริส่ิงเสิริิมีให้เกำดิวั้ฒนธิริริมีองคำก์ำริที�มีีจำริิยธิริริมี	และกำ�ริกำำ�กัำบ 
ด้แลกำิจำกำ�ริที�ดี

อำานาจำอนุมัต่ิของคณะกรรมการบริษััท
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีีอำ�น�จำอน้มัีติเรืิ�องต่�งๆ	 ข้องบริิษััทฯ	 ต�มีข้อบเข้ตหน้�ที�ที�กำำ�หนดโดยกำฎหมี�ย	 ข้้อบังคำับข้อง 

บริิษััทฯ	กำฎบัตริข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	และมีติที�ปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้น	ซึ่่�งริว้มีถื่งกำ�ริกำำ�หนดและทบทว้นว้ิสิัยทัศน์	
กำลย้ทธิ์	เป้�หมี�ยท�งกำ�ริเงิน	คำว้�มีเสิี�ยง	แผู้นง�น	และงบปริะมี�ณ	อน้มีัติงบแสิดงฐ�นะท�งกำ�ริเงินและผู้ลปริะกำอบกำ�ริ

ข้องบริิษััทฯ	และอน้มีัติกำ�ริทำ�ธิ้ริกำริริมีหริือกำ�ริกำริะทำ�ใดๆ	อันมีีผู้ลกำริะทบที�สิำ�คำัญต่อฐ�นะท�งกำ�ริเงิน	ภ�ริะหนี�สิิน	กำ�ริทำ�ธิ้ริกำิจำ
และชีื�อเสิียงข้องบริิษััทฯ	
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วาระการดำารงต่ำาแหน่งของกรรมการบริษััท
•	 จำานี้วนี้ปีที่ี�ด้ำารงตำาแหนี้่งในี้แต่ละวาระ

กำริริมีกำ�ริบริิษัทัดำ�ริงตำ�แหนง่คำริ�ว้ละ	3	ปี	เว้้นแตบ่ค้ำคำลซึ่่�งเข้้�เป็นกำริริมีกำ�ริแทนตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริที�ว้�่งลงเพื่ริ�ะ
เหต้อื�นนอกำจำ�กำถืง่คำริ�ว้ออกำต�มีว้�ริะ	จำะอย่้ในตำ�แหนง่กำริริมีกำ�ริได้เพื่ยีงเท�่ว้�ริะที�เหลอือย่้ข้องกำริริมีกำ�ริซึ่่�งดำ�ริงตำ�แหนง่
แทน	และเมีื�อคำริบกำำ�หนดออกำต�มีว้�ริะอ�จำได้ริับกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�เลือกำตั�งให้เป็นกำริริมีกำ�ริบริิษััทต่อไปได้
•	 จำานี้วนี้วาระกู้ารด้ำารงตำาแหนี้่งติด้ต่อกู้้นี้ของกู้รรมกู้ารอิสระ

กำริริมีกำ�ริอิสิริะจำะมีีว้�ริะกำ�ริดำ�ริงตำ�แหน่งติดต่อกำันได้สิ้งสิ้ดไมี่เกำิน	9	ปี	นับแต่ว้ันปริะชี้มีสิ�มีัญผู้้้ถืือห้้น	ปริะจำำ�
ปี	2561	(ว้ันที�	20	เมีษั�ยน	2561)	ทั�งนี�	เว้้นแต่ที�ปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นจำะพื่ิจำ�ริณ�จำ�กำเหต้ผู้ลและคำว้�มีจำำ�เป็นต�มีที�บริิษััทฯ	
เสินอและอน้มัีติเลอืกำกำริริมีกำ�ริอิสิริะที�ดำ�ริงตำ�แหนง่กำริริมีกำ�ริอิสิริะตดิตอ่กัำนเกำนิ	9	ปี	ดังกำล่�ว้	เป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะตอ่ไป

7.3 ข้้อมููลเกี่ยวกับคณะกรรมูการชุดย่อย
7.3.1 โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมูการชุดย่อย

คำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดย่อยภ�ยใต้คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีี	 3	 คำณะ	 คืำอ	 คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	 คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แล 
คำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล	 และคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	 และคำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดย่อยภ�ยใต ้
ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	คำือ	คำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	ซึ่่�งทำ�หน้�ที�ในกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยงข้องบริิษััทฯ	อีกำด้ว้ย	

1.	 คณีะกู้รรมกู้ารตรวจสอบ
คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบข้องบริิษััทฯ	 ได้รัิบกำ�ริแต่งตั�งจำ�กำที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 ปริะกำอบด้ว้ย

กำริริมีกำ�ริบริิษัทัอย่�งนอ้ย	3	คำน	โดยทก้ำคำนตอ้งเป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะและไม่ีได้เป็นผู้้้บริิห�ริ	และมีีผู้้้จำดักำ�ริสิำ�นกัำตริว้จำสิอบ
ภ�ยในทำ�หน้�ที�เป็นเลข้�น้กำ�ริคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบโดยตำ�แหน่ง	

คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบมีีริ�ยน�มีดังต่อไปนี�

1. น�ยผู้ด้ง	เตชีะศริินทริ์* ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ

2. น�ยปริีดี	บ้ญยัง กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ

3. น�งนำ��ผู้่�ง	ว้งศ์สิมีิทธิิ� กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ

*	กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบที�มีีคำว้�มีริ้้และปริะสิบกำ�ริณ์ด้�นบัญชีีและกำ�ริเงิน	และสิ�มี�ริถืทำ�หน้�ที�ในกำ�ริสิอบท�นคำว้�มีน่�เชีี�อถืือข้อง 

งบกำ�ริเงิน

คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบมีีคำว้�มีเป็นอสิิริะในกำ�ริปฏิิบัตงิ�น	นอกำจำ�กำทำ�หน�้ที�สิอบท�นงบกำ�ริเงนิแล้ว้ยังสิอบท�น
กำ�ริดำ�เนินง�นให้ถื้กำต้องต�มีนโยบ�ยและริะเบียบข้้อบังคำับ	 กำฎหมี�ย	 ริะเบียบปฏิิบัติ	 และข้้อกำำ�หนดข้องหน่ว้ยง�น 
กำำ�กำับด้แล	ริว้มีทั�งสิอบท�นให้มีีริะบบกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยในที�ดี	ริะบบตริว้จำสิอบภ�ยใน	และริะบบบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยงที�ริัดกำ้มี	
มีีกำ�ริห�รืิอริ่ว้มีกำับผู้้้สิอบบัญชีีซึ่่�งเป็นผู้้้ตริว้จำสิอบภ�ยนอกำที�เป็นอิสิริะเพืื่�อข้อทริ�บคำว้�มีเห็นเกีำ�ยว้กัำบงบกำ�ริเงินและ 
กำ�ริคำว้บคำม้ีภ�ยใน	และริ�ยง�นสิร้ิปผู้ลกำ�ริปฏิิบัตงิ�นและข้้อเสินอแนะตอ่ที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัเป็นริ�ยไตริมี�สิ	
ดังมีีริ�ยละเอียดใน	 “เอกำสิ�ริแนบ	 6”	 บริิษััทฯ	 ได้นำ�ข้้อเสินอแนะทั�งจำ�กำกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบและผู้้้สิอบบัญชีีภ�ยนอกำ 
ไปปริับปริ้งในทันทีและริ�ยง�นผู้ลกำ�ริปริับปริ้งต่อคำณะกำริริมีกำ�ริในกำ�ริปริะชี้มีคำริั�งถืัดไป	

ผู้้้จำัดกำ�ริสิำ�นักำตริว้จำสิอบภ�ยในข้องบริิษััทฯ	คำือ	น�ยกำฤษัด�	เอื�อปิยะชี�ติ	ทำ�หน้�ที�เป็นเลข้�น้กำ�ริคำณะกำริริมีกำ�ริ
ตริว้จำสิอบด้ว้ยคำว้�มีเห็นชีอบข้องคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบในกำ�ริพิื่จำ�ริณ�แต่งตั�ง	 โดยมีีหน่ว้ยง�นสินับสิน้นคำือ 
สิำ�นักำตริว้จำสิอบภ�ยในที�เป็นหน่ว้ยง�นอิสิริะจำ�กำฝ้่�ยจำัดกำ�ริ	 มีีหน้�ที�ปริะเมีินคำว้�มีเพีื่ยงพื่อและคำว้�มีมีีปริะสิิทธิิผู้ล 
ข้องริะบบกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยใน	 ทำ�กำ�ริตริว้จำสิอบและปริะเมีินกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงต่�งๆ	 แล้ว้ริ�ยง�นต่อคำณะกำริริมีกำ�ริ
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ตริว้จำสิอบเป็นริ�ยเดือน	นอกำจำ�กำนี�	ยังมีีหน่ว้ยง�นบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยงและหน่ว้ยง�นกำำ�กำับด้แลกำ�ริปฏิิบัติง�น	มี�ริ�ยง�น
กำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงที�สิำ�คำัญให้พิื่จำ�ริณ�อย่�งน้อยปีละ	 2	 คำรัิ�ง	 หลังจำ�กำนั�นคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบจำ่งริ�ยง�นต่อ 
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัเป็นริ�ยไตริมี�สิ	ซ่ึ่�งริ�ยละเอยีดเกำี�ยว้กัำบผู้้้จำดักำ�ริสิำ�นกัำตริว้จำสิอบภ�ยในและหน่ว้ยง�นตริว้จำสิอบภ�ยใน 
เปิดเผู้ยไว้้ใน	“เอกำสิ�ริแนบ	3”

คุณสมบัต่ิของกรรมการต่รวจำสอบของบริษััทฯ	ต่ามที�กำาหนดไว�ในกฎบัต่ร
1.	 ถืือห้้นไมี่เกำินริ้อยละ	0.5	ข้องจำำ�นว้นห้้นที�มีีสิิทธิิออกำเสิียงทั�งหมีดข้องบริิษััทฯ	บริิษััทใหญ่	บริิษััทย่อย	บริิษััทริ่ว้มี	 

ผู้้ถ้ือืห้น้ริ�ยใหญ่	หริอืผู้้มี้ีอำ�น�จำคำว้บคำม้ีข้องบริิษัทัฯ	ทั�งนี�	ใหน้บัริว้มีกำ�ริถือืห้น้ข้องผู้้ท้ี�เกำี�ยว้ข้้องข้องกำริริมีกำ�ริอสิิริะ
ริ�ยนั�นๆ	ด้ว้ย

2.	 ไม่ีเป็นหริอืเคำยเป็นกำริริมีกำ�ริที�มีีส่ิว้นร่ิว้มีบริิห�ริง�น	ล้กำจ้ำ�ง	พื่นักำง�น	ที�ปร่ิกำษั�ที�ได้เงนิเดอืนปริะจำำ�	หริอืผู้้มี้ีอำ�น�จำ
คำว้บคำ้มีข้องบริิษััทฯ	บริิษััทใหญ่	บริิษััทย่อย	บริิษััทริ่ว้มี	บริิษััทย่อยลำ�ดับเดียว้กำัน	ผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	หริือผู้้้มีีอำ�น�จำ 
คำว้บคำ้มีข้องบริิษััทฯ	 เว้้นแต่จำะได้พื่้นจำ�กำกำ�ริมีีลักำษัณะดังกำล่�ว้มี�แล้ว้ไม่ีน้อยกำว้่�	 2	 ปี	 กำ่อนเข้้�รัิบตำ�แหน่ง	 
ทั�งนี�ลักำษัณะต้องห้�มีดังกำล่�ว้ไมี่ริว้มีถื่งกำริณีที�กำริริมีกำ�ริอิสิริะเคำยเป็นข้้�ริ�ชีกำ�ริหริือที�ปร่ิกำษั�ข้องสิ่ว้นริ�ชีกำ�ริ 
ซึ่่�งเป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่หริือผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีข้องบริิษััทฯ	

3.	 ไม่ีเป็นบ้คำคำลที�มีีคำว้�มีสัิมีพัื่นธิ์ท�งสิ�ยโลหิต	หริือโดยกำ�ริจำดทะเบียนต�มีกำฎหมี�ยในลักำษัณะที�เป็น	 บิด�มี�ริด�	 
คำ้่สิมีริสิ	พีื่�น้อง	และบ้ตริ	ริว้มีทั�งคำ้่สิมีริสิข้องบ้ตริ	ข้องผู้้้บริิห�ริ	ผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	ผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มี	หริือบ้คำคำลที�จำะ
ได้ริับกำ�ริเสินอให้เป็นผู้้้บริิห�ริหริือผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีข้องบริิษััทฯ	หริือบริิษััทย่อย

4.	 ไม่ีมีีหริือเคำยมีีคำว้�มีสัิมีพัื่นธิ์ท�งธิ้ริกิำจำกำับบริิษััทฯ	 บริิษััทใหญ่	 บริิษััทย่อย	 บริิษััทร่ิว้มี	 ผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	 หริือ 
ผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีข้องบริิษััทฯ	 ในลักำษัณะที�อ�จำเป็นกำ�ริข้ัดข้ว้�งกำ�ริใชี้วิ้จำ�ริณญ�ณอย่�งอิสิริะข้องตน	 ริว้มีทั�ง 
ไมี่เป็นหริือเคำยเป็นผู้้้ถืือห้้นที�มีีนัย	หริือผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีข้องผู้้้ที�มีีคำว้�มีสิัมีพื่ันธิ์ท�งธิ้ริกำิจำกำับบริิษััทฯ	บริิษััทใหญ่	 
บริิษััทย่อย	 บริิษััทริ่ว้มี	 ผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	 หรืิอผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีข้องบริิษััทฯ	 เว้้นแต่จำะได้พื่้นจำ�กำกำ�ริมีีลักำษัณะ 
ดังกำล่�ว้มี�แล้ว้ไมี่น้อยกำว้่�	2	ปี	กำ่อนเข้้�ริับตำ�แหน่ง

5.	 ไมี่เป็นหริือเคำยเป็นผู้้้สิอบบัญชีีข้องบริิษััทฯ	 บริิษััทใหญ่	 บริิษััทย่อย	 บริิษััทริ่ว้มี	 ผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	 หริือผู้้้มีีอำ�น�จำ
คำว้บคำ้มีข้องบริิษััทฯ	 และไม่ีเป็นผู้้้ถืือห้้นที�มีีนัย	 ผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มี	 หริือห้้นสิ่ว้นข้องสิำ�นักำง�นสิอบบัญชีีซึ่่�งมีี 
ผู้้้สิอบบัญชีีข้องบริิษััทฯ	บริิษััทใหญ่	บริิษััทย่อย	บริิษััทริ่ว้มี	ผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	หริือผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีข้องบริิษััทฯ	
สิังกำัดอย้่	เว้้นแต่จำะได้พื่้นจำ�กำกำ�ริมีีลักำษัณะดังกำล่�ว้มี�แล้ว้ไมี่น้อยกำว้่�	2	ปี	กำ่อนเข้้�ริับตำ�แหน่ง

6.	 ไม่ีเป็นหริือเคำยเป็นผู้้้ให้บริิกำ�ริท�งว้ิชี�ชีีพื่ใดๆ	 ซึ่่�งริว้มีถื่งกำ�ริให้บริิกำ�ริเป็นที�ปร่ิกำษั�กำฎหมี�ยหรืิอที�ปร่ิกำษั�ท�ง 
กำ�ริเงนิ	ซึ่่�งได้ริบัคำ�่บริิกำ�ริเกำนิกำว่้�	2	ล้�นบ�ทตอ่ปี	จำ�กำบริิษัทัฯ	บริิษัทัใหญ	่บริิษัทัย่อย	บริิษัทัร่ิว้มี	ผู้้ถ้ือืห้้นริ�ยใหญ่	 
หริือผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีข้องบริิษััทฯ	 และไม่ีเป็นผู้้้ถืือห้้นที�มีีนัย	 ผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีหริือห้้นสิ่ว้นข้องผู้้้ให้บริิกำ�ริท�ง
ว้ิชี�ชีีพื่นั�นด้ว้ย	เว้้นแต่จำะได้พื่้นจำ�กำกำ�ริมีีลักำษัณะดังกำล่�ว้มี�แล้ว้ไมี่น้อยกำว้่�	2	ปี	กำ่อนเข้้�ริับตำ�แหน่ง

7.	 ไม่ีเป็นกำริริมีกำ�ริที�ได้รัิบกำ�ริแต่งตั�งข่้�นเพืื่�อเป็นตัว้แทนข้องกำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 ผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่หริือผู้้้ถืือห้้น 
ซึ่่�งเป็นผู้้้ที�เกำี�ยว้ข้้องกำับผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

8.	 ไม่ีปริะกำอบกำิจำกำ�ริที�มีีสิภ�พื่อย่�งเดียว้กัำนและเป็นกำ�ริแข้่งขั้นที�มีีนัยกำับกิำจำกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 หริือบริิษััทย่อย	หริือ
ไม่ีเป็นห้้นส่ิว้นที�มีีนัยในห้�งห้้นสิ่ว้น	 หรืิอเป็นกำริริมีกำ�ริที�มีีสิ่ว้นร่ิว้มีบริิห�ริง�น	 ล้กำจ้ำ�ง	 พื่นักำง�นที�ปร่ิกำษั�ที�ริับ 
เงนิเดอืนปริะจำำ�	หริอืถือืห้้นเกำนิริอ้ยละ	0.5	ข้องจำำ�นว้นห้น้ที�มีีสิิทธิอิอกำเสิยีงทั�งหมีดข้องบริิษัทัฯ	อื�นซึ่่�งปริะกำอบกำจิำกำ�ริ 
ที�มีีสิภ�พื่อย่�งเดียว้กำันและเป็นกำ�ริแข้่งข้ันที�มีีนัยกำับกำิจำกำ�ริข้องบริิษััทฯ	หริือบริิษััทย่อย

9.	 ไมี่มีีลักำษัณะอื�นใดที�ทำ�ให้ไมี่สิ�มี�ริถืให้คำว้�มีเห็นอย่�งเป็นอิสิริะเกำี�ยว้กำับกำ�ริดำ�เนินง�นข้องบริิษััทฯ	
10.	 ไม่ีเป็นกำริริมีกำ�ริที�ได้ริับมีอบหมี�ยจำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	 ให้ตัดสิินใจำในกำ�ริดำ�เนินกำิจำกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 

บริิษััทใหญ่	บริิษััทย่อย	บริิษััทริ่ว้มี	บริิษััทย่อยลำ�ดับเดียว้กำัน	ผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	หริือผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีข้องบริิษััทฯ	
ยกำเว้้นกำ�ริตัดสิินใจำในริ้ปแบบข้ององคำ์คำณะ	(Collective	Decision)

11.	 ไมี่เป็นกำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทใหญ่	บริิษััทย่อย	หริือบริิษััทย่อยลำ�ดับเดียว้กำัน	เฉพื่�ะที�เป็นบริิษััทจำดทะเบียน	
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12.	 กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบต้องสิ�มี�ริถือ้ทิศเว้ล�อย่�งเพื่ียงพื่อในกำ�ริดำ�เนินง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	 และคำว้ริ
ได้รัิบกำ�ริอบริมีเสิริิมีสิร้ิ�งคำว้�มีร้้ิอย่�งต่อเนื�องในเรืิ�องที�เกีำ�ยว้ข้้องกัำบกำ�ริดำ�เนินง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ
เพืื่�อใหท้นัตอ่กำ�ริเปลี�ยนแปลงที�อ�จำเกำดิข่้�นและเพืื่�อเพิื่�มีปริะสิิทธิภิ�พื่และปริะสิิทธิผิู้ลข้องคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ

วาระการดำารงต่ำาแหน่งของกรรมการต่รวจำสอบ
กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบมีีว้�ริะอย่้ในตำ�แหนง่คำริ�ว้ละ	3	ปี	พื่ร้ิอมีกำบัว้�ริะกำ�ริเป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะข้องบริิษัทัฯ	กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ 

ซึ่่�งพื่้นจำ�กำตำ�แหน่งต�มีว้�ริะอ�จำจำะได้ริับกำ�ริแต่งตั�งใหมี่อีกำกำ็ได้
นอกำจำ�กำพื่้นจำ�กำตำ�แหน่งต�มีว้�ริะแล้ว้กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบอ�จำพื่้นจำ�กำตำ�แหน่งเมีื�อ
1.	 ต�ย
2.	 ล�ออกำ
3.	 พื่้นจำ�กำตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริหริือกำริริมีกำ�ริอิสิริะข้องบริิษััทฯ	
4.	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีีมีติให้ออกำหริือถื้กำถือดถือน
5.	 ข้�ดคำ้ณสิมีบัติหริือมีีลักำษัณะต้องห้�มีต�มีข้้อกำำ�หนดข้องสิำ�นักำง�นคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับหลักำทริัพื่ย์และ

ตล�ดหลักำทริัพื่ย์	และพื่ริะริ�ชีบัญญัติบริิษััทมีห�ชีนจำำ�กำัด	
ในกำริณทีี�ตำ�แหนง่กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบว่้�งลงเพื่ริ�ะเหต้อื�นนอกำจำ�กำถืง่คำริ�ว้ออกำต�มีว้�ริะ	ใหค้ำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัแต่งตั�ง

บ้คำคำลที�มีีคำ้ณสิมีบัติคำริบถื้ว้นเป็นกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบแทน	
ในกำริณีที�กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบปริะสิงคำ์จำะล�ออกำกำ่อนคำริบว้�ริะกำ�ริดำ�ริงตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบให้แจำ้งบริิษััทฯ	 

พื่ริ้อมีริะบ้เหต้ผู้ลเพื่ื�อที�คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทจำะได้พื่ิจำ�ริณ�แต่งตั�งกำริริมีกำ�ริอื�นที�มีีคำ้ณสิมีบัติคำริบถื้ว้นทดแทนบ้คำคำลที�ล�ออกำ	

หน�าที�และความรับผิิดชอบของคณะกรรมการต่รวจำสอบ
คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบมีีหน้�ที�ต�มีที�ได้ริับมีอบหมี�ยจำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทฯ	ดังต่อไปนี�
(1)	 สิอบท�นให้บริิษััทฯ	มีีกำ�ริริ�ยง�นท�งกำ�ริเงินอย่�งถื้กำต้องและเพื่ียงพื่อ
(2)	 สิอบท�นให้บริิษััทฯ	 มีีริะบบกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยในและริะบบกำ�ริตริว้จำสิอบภ�ยในที�เหมี�ะสิมีและมีีปริะสิิทธิิผู้ล	 และ

พื่ิจำ�ริณ�คำว้�มีเป็นอิสิริะข้องสิำ�นักำตริว้จำสิอบตลอดจำนให้คำว้�มีเห็นชีอบในกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�แต่งตั�ง	 โยกำย้�ย	 เลิกำจำ้�ง
หัว้หน้�หน่ว้ยง�นสิำ�นักำตริว้จำสิอบ	

(3)	 สิอบท�นให้บริิษััทฯ	ปฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ยว้่�ด้ว้ยหลักำทริัพื่ย์และตล�ดหลักำทริัพื่ย์	ข้้อกำำ�หนดข้องตล�ดหลักำทริัพื่ย์	
และกำฎหมี�ยที�เกำี�ยว้ข้้องกำับธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	

(4)	 พื่ิจำ�ริณ�คำัดเลือกำ	เสินอแต่งตั�งผู้้้สิอบบัญชีีข้องบริิษััทฯ	ตลอดจำนกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�ถือดถือนและเสินอคำ่�ตอบแทนข้อง
ผู้้้สิอบบัญชีี	 ในกำ�ริพิื่จำ�ริณ�ให้คำำ�น่งถื่งคำว้�มีเป็นอิสิริะ	 คำว้�มีน่�เชืี�อถืือ	 คำว้�มีเพื่ียงพื่อข้องทรัิพื่ย�กำริ	 ตลอดจำน 
ปริะสิบกำ�ริณ์ข้องบ้คำล�กำริที�ได้ริับมีอบหมี�ยให้ทำ�กำ�ริตริว้จำสิอบบัญชีีข้องบริิษััทฯ	 ริว้มีทั�งเข้้�ริ่ว้มีปริะช้ีมีกำับ 
ผู้้้สิอบบัญชีีโดยไมี่มีีฝ้่�ยจำัดกำ�ริเข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มีด้ว้ยอย่�งน้อยปีละ	1	คำริั�ง

(5)	 พื่ิจำ�ริณ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำันหริือริ�ยกำ�ริที�อ�จำมีีคำว้�มีขั้ดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์	 ให้เป็นไปต�มีกำฎหมี�ยและ 
ข้้อกำำ�หนดข้องตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย	 ทั�งนี�	 เพื่ื�อให้มัี�นใจำว้่�ริ�ยกำ�ริดังกำล่�ว้สิมีเหต้สิมีผู้ลและเป็น
ปริะโยชีน์สิ้งสิ้ดต่อบริิษััทฯ	

(6)	 จำัดทำ�ริ�ยง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบโดยเปิดเผู้ยไว้้ในริ�ยง�นปริะจำำ�ปีข้องบริิษััทฯ	ซึ่่�งริ�ยง�นดังกำล่�ว้ต้อง 
ลงน�มีโดยปริะธิ�นคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบและต้องปริะกำอบด้ว้ยข้้อม้ีลที�คำริบถ้ืว้นต�มีข้้อกำำ�หนดข้องคำณะกำริริมีกำ�ริ 
กำำ�กำับตล�ดท้น	และตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทยดังต่อไปนี�
(กำ)	 คำว้�มีเห็นเกำี�ยว้กำับคำว้�มีถื้กำต้อง	คำริบถื้ว้น	เป็นที�เชีื�อถืือได้ข้องริ�ยง�นท�งกำ�ริเงินข้องบริิษััทฯ	
(ข้)	 คำว้�มีเห็นเกำี�ยว้กำับคำว้�มีเพื่ียงพื่อข้องริะบบคำว้บคำ้มีภ�ยในข้องบริิษััทฯ	
(คำ)	 คำว้�มีเห็นเกำี�ยว้กำับกำ�ริปฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ยว้่�ด้ว้ยหลักำทริัพื่ย์และตล�ดหลักำทริัพื่ย์	 ข้้อกำำ�หนดข้อง

ตล�ดหลักำทริัพื่ย์	หริือกำฎหมี�ยที�เกำี�ยว้ข้้องกำับธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	
(ง)	 คำว้�มีเห็นเกำี�ยว้กำับคำว้�มีเหมี�ะสิมีข้องผู้้้สิอบบัญชีี
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(จำ)	 คำว้�มีเห็นเกำี�ยว้กำับริ�ยกำ�ริที�อ�จำมีีคำว้�มีข้ัดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์
(ฉ)	 จำำ�นว้นกำ�ริปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	และกำ�ริเข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มีข้องกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบแต่ละคำน
(ชี)	 คำว้�มีเห็นหริือข้้อสิังเกำตโดยริว้มีที�คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบได้ริับจำ�กำกำ�ริปฏิิบัติหน้�ที�ต�มีกำฎบัตริ	
(ซึ่)	 ริ�ยกำ�ริอื�นที�เห็นว้่�ผู้้้ถืือห้้นและผู้้้ลงท้นทั�ว้ไปคำว้ริทริ�บภ�ยใต้ข้อบเข้ตหน้�ที�และคำว้�มีริับผู้ิดชีอบที�ได้ริับ

มีอบหมี�ยจำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท
(7)	 สิอบท�นกำ�ริปฏิิบติัต�มีนโยบ�ยตอ่ต้�นกำ�ริคำอร์ิรัิปชัีน	ตลอดจำนแนว้ปฏิิบติัฯ	ที�เกำี�ยว้ข้้องกัำบกำ�ริทจ้ำริิตและคำอร์ิรัิปชัีน	
(8)	 สิอบท�นปริะสิิทธิิภ�พื่และปริะสิิทธิิผู้ลข้องกำริะบว้นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง	เชี่น	คำว้�มีเสิี�ยงด้�นกำลย้ทธิ์	คำว้�มีเสิี�ยง 

ด้�นกำ�ริปฏิิบัติง�น	 คำว้�มีเสีิ�ยงด้�นกำ�ริเงิน	 คำว้�มีเสีิ�ยงด้�นกำ�ริปฏิิบัติต�มีกำฎริะเบียบข้้อบังคำับ	 คำว้�มีเสีิ�ยง	 
ด้�นสิังคำมี	สิิ�งแว้ดล้อมีและเศริษัฐกำิจำ	คำว้�มีเสิี�ยงด้�นภ�ษัีอ�กำริ	ริว้มีถื่งคำว้�มีเสิี�ยงด้�นกำ�ริท้จำริิต

(9)	 ปฏิิบัติกำ�ริอื�นใดต�มีที�คำณะกำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 มีอบหมี�ยด้ว้ยคำว้�มีเห็นชีอบจำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	 
ริ�ยง�นกำ�ริดำ�เนินง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบให้คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััททริ�บอย่�งน้อยไตริมี�สิละ	 
1	(หน่�ง)	คำริั�ง

ในกำ�ริปฏิิบัติหน้�ที�คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบมีีคำว้�มีรัิบผู้ิดชีอบต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทโดยตริงและคำณะกำริริมีกำ�ริข้อง 
บริิษััทฯ	ยังคำงมีีคำว้�มีริับผู้ิดชีอบในกำ�ริดำ�เนินง�นข้องบริิษััทฯ	ต่อบ้คำคำลภ�ยนอกำ

ในกำริณีที�มีีกำ�ริเปลี�ยนแปลงหน�้ที�ข้องคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	ให้บริิษัทัฯ	แจำง้มีติกำ�ริเปลี�ยนแปลงหน�้ที�และจำดัทำ�ริ�ยชืี�อ
และข้อบเข้ตกำ�ริดำ�เนนิง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบที�มีีกำ�ริเปลี�ยนแปลงต�มีแบบที�ตล�ดหลกัำทริพัื่ย์แหง่ปริะเทศไทยกำำ�หนด	
และนำ�ส่ิงต่อตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทยภ�ยใน	 3	 (สิ�มี)	 วั้นทำ�กำ�ริ	 นับแต่ว้ันที�มีีกำ�ริเปลี�ยนแปลงดังกำล่�ว้	 โดยว้ิธิีกำ�ริ 
ต�มีข้้อกำำ�หนดข้องตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทยว้่�ด้ว้ยกำ�ริริ�ยง�นโดยผู้่�นสิื�ออิเล็กำทริอนิกำสิ์

นอกำจำ�กำนี�	 คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบยังมีีกำ�ริปริะช้ีมีอย่�งสิมีำ��เสิมีอท้กำเดือน	 และมีีกำ�ริริ�ยง�นผู้ลกำ�ริตริว้จำสิอบและ 
สิอบท�นริ�ยกำ�ริต่�งๆ	ให้คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัทริ�บเป็นริ�ยไตริมี�สิ	ริว้มีทั�งมีีกำ�ริปริะช้ีมีริว่้มีกำบัผู้้ส้ิอบบญัชีีภ�ยนอกำและฝ่้�ยบัญชีี 
เพื่ื�อสิอบท�นงบกำ�ริเงิน

2.	 คณีะกู้รรมกู้ารกู้ำากู้้บด้้แลความย้�งย่นี้และบรรษ้ที่ภัิบาล	
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลได้รัิบกำ�ริแต่งตั�งจำ�กำที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	 

ปริะกำอบด้ว้ยกำริริมีกำ�ริบริิษััทอย่�งน้อย	 3	 คำน	 โดยเป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะไมี่น้อยกำว้่�กำ่�งหน่�งข้องจำำ�นว้นกำริริมีกำ�ริทั�งหมีด	 
และมีีน�ยส้ิพื่จำน์	 ชิีตเกำษัริพื่งศ์	 เลข้�น้กำ�ริบริิษััททำ�หน้�ที�เป็นเลข้�น้กำ�ริคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและ 
บริริษัทัภิบ�ลโดยตำ�แหน่ง	

คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล	มีีริ�ยน�มีดังต่อไปนี�

1. ศ.	(พื่ิเศษั)	ปริะสิพื่สิ้ข้	บ้ญเดชี* ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล

2. พื่ล.ต.อ.	พื่ัชีริว้�ท	ว้งษั์สิ้ว้ริริณ* กำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล

3. น�ยผู้ด้ง	เตชีะศริินทริ์* กำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล

4. น�ยอำ�ริ้ง	สิริริพื่สิิทธิิ�ว้งศ์ กำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล

*	เป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะ

คำ้ณสิมีบัติข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล
1.	 มีีคำว้�มีริ้้คำว้�มีสิ�มี�ริถื	ปริะสิบกำ�ริณ์และคำ้ณสิมีบัติที�เหมี�ะสิมี
2.	 สิ�มี�ริถืท้่มีเทเว้ล�ในกำ�ริปฏิิบัติหน้�ที�ในบริิษััทได้อย่�งเพื่ียงพื่อและเป็นไปอย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่
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คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลได้แต่งตั�งคำณะอน้กำริริมีกำ�ริบริริษััทภิบ�ลและ 
คำณะอน้กำริริมีกำ�ริพัื่ฒน�คำว้�มียั�งยืนซึ่่�งปริะกำอบด้ว้ยผู้้้บริิห�ริสิ�ยง�นต�่งๆ	ที�เกำี�ยว้ข้้อง	เป็นกำลไกำสิำ�คำญัในกำ�ริดำ�เนนิง�น
และริ�ยง�นให้คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลพื่ิจำ�ริณ�ในท้กำไตริมี�สิ	นอกำจำ�กำนี�	บริิษััทฯ	ยังได้
แต่งตั�งผู้้้เชีี�ยว้ชี�ญภ�ยนอกำเป็นที�ปร่ิกำษั�แกำ่คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กัำบด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลเพืื่�อให้ข้้อสิังเกำตและ 
ข้้อเสินอแนะในกำ�ริพัื่ฒน�และปริบัปร้ิงกำริะบว้นกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกิำจำกำ�ริเพืื่�อยกำริะดบัให้เป็นมี�ตริฐ�นสิ�กำล	ไดแ้กำ	่นโยบ�ย
กำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริ	นโยบ�ยต่อต้�นกำ�ริคำอริ์ริัปชีัน	นโยบ�ยคำว้�มียั�งยืน	คำว้�มีข้ัดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์	นโยบ�ยเริื�อง
กำ�ริคำ้้มีคำริองข้้อมี้ลสิ่ว้นบ้คำคำล	ง�น	Data	Governance	ง�น	Cyber	Security	จำริิยธิริริมีธิ้ริกำิจำและข้้อพื่่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�น	
นโยบ�ยกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง	นโยบ�ยกำ�ริกำำ�กำับด้แลด้�นเทคำโนโลยีสิ�ริสินเทศ	นโยบ�ยกำ�ริซึ่ื�อข้�ยหลักำทริัพื่ย์โดยใชี้
ข้้อมี้ลภ�ยใน	 กำ�ริเปิดเผู้ยสิ�ริสินเทศต�มีข้้อกำำ�หนดข้องตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทยและสิำ�นักำง�นคำณะกำริริมีกำ�ริ
กำำ�กำับหลักำทริัพื่ย์และตล�ดหลักำทริัพื่ย์	และริ�ยง�นต่อคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล

วาระการดำารงต่ำาแหน่งของกรรมการกำากับด้แลความยั�งย่นและบรรษััทภิบาล
กำริริมีกำ�ริกำำ�กัำบด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลมีีว้�ริะกำ�ริดำ�ริงตำ�แหน่งต�มีริอบริะยะเว้ล�กำ�ริเป็นกำริริมีกำ�ริบริิษััท	 

โดยกำริริมีกำ�ริกำำ�กัำบด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลซึ่่�งพ้ื่นจำ�กำตำ�แหน่งต�มีว้�ริะอ�จำจำะได้รัิบกำ�ริแต่งตั�งใหมี่อีกำได้ต�มี 
คำว้�มีจำำ�เป็นและเหมี�ะสิมี	

นอกำจำ�กำพื่้นจำ�กำตำ�แหน่งต�มีว้�ริะแล้ว้กำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลจำะพื่้นจำ�กำตำ�แหน่งเมีื�อ
กำ.	 ต�ย
ข้.	 ล�ออกำ
คำ.	 พื่้นจำ�กำตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริหริือกำริริมีกำ�ริอิสิริะข้องบริิษััทฯ	
ง.	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีีมีติให้ออกำหริือถื้กำถือดถือน
ในกำริณีที�กำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลปริะสิงคำ์จำะล�ออกำกำ่อนคำริบว้�ริะกำ�ริดำ�ริงตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริ

กำำ�กำบัด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษัทัภิบ�ล	ใหแ้จำง้บริิษัทัฯ	พื่ร้ิอมีริะบเ้หต้ผู้ลเพืื่�อที�คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัจำะได้พิื่จำ�ริณ�แตง่ตั�งกำริริมีกำ�ริ
อื�นที�มีีคำ้ณสิมีบัติคำริบถื้ว้นทดแทนกำริริมีกำ�ริที�ล�ออกำ

ในกำริณีที�ตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลว้่�งลงเพื่ริ�ะเหต้อื�นนอกำจำ�กำถื่งคำริ�ว้ออกำต�มีว้�ริะ
ให้คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทแต่งตั�งบ้คำคำลที�มีีคำ้ณสิมีบัติคำริบถื้ว้นเป็นกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลแทนภ�ยใน	 
3	เดือนนับตั�งแต่ว้ันที�ตำ�แหน่งว้่�งลง	โดยบ้คำคำลที�เข้้�เป็นกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลแทนจำะอย้่ในตำ�แหน่ง
ได้เท่�กำับว้�ริะที�เหลืออย้่ข้องกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลซึ่่�งตนดำ�ริงตำ�แหน่งแทน

หน�าที�และความรับผิิดชอบของกรรมการกำากับด้แลความยั�งย่นและบรรษััทภิบาล	
1.	 จำดัทำ�นโยบ�ยกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำจิำกำ�ริ	จำริิยธิริริมีธิร้ิกำจิำและข้้อพ่ื่งปฏิิบตัใินกำ�ริทำ�ง�น	นโยบ�ยต่อต�้นกำ�ริคำอร์ิริปัชีนั	

นโยบ�ยคำว้�มียั�งยนืให้สิอดคำลอ้งกำบักำฎหมี�ย	และริะเบยีบข้้อบงัคำบัข้องหน่ว้ยง�นภ�คำริฐัและข้ององคำก์ำริที�ทำ�หน้�ที�
กำำ�กำับด้แลบริิษััทฯ	เชี่น	ตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย	(ตลท.)	และสิำ�นักำง�นคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับหลักำทริัพื่ย์
และตล�ดหลักำทริัพื่ย์	(กำ.ล.ต.)	พื่ริ้อมีนำ�เสินอคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเพื่ื�อพื่ิจำ�ริณ�และอน้มีัติ

2.	 กำำ�หนดนโยบ�ยและแนว้ปฏิิบตัดิ�้นกำ�ริสิง่เสิริิมีนว้ตักำริริมี	กำ�ริปริะกำอบธิร้ิกำจิำอย่�งมีีคำว้�มีรัิบผิู้ดชีอบต่อสัิงคำมีและ
สิิ�งแว้ดล้อมีและกำ�ริว้�งแผู้นพื่ัฒน�อย่�งยั�งยืน	

3.	 เสินอแนว้ปฏิิบัติด้�นกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำิจำกำ�ริ	 แนว้ปฏิิบัติต่�งๆ	ที�เกำี�ยว้ข้้องกำับกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิตและกำ�ริจัำดกำ�ริ
คำว้�มียั�งยืนต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	พื่ร้ิอมีทั�งให้คำำ�ปร่ิกำษั�ตลอดจำนข้้อเสินอแนะต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทในเรืิ�อง
เกำี�ยว้กัำบกำ�ริกำำ�กำบัด้แลกำจิำกำ�ริและแนว้ปฏิิบติัต่�งๆ	ที�เกำี�ยว้ข้้องกัำบกำ�ริต่อต้�นกำ�ริทจ้ำริิตและกำ�ริจัำดกำ�ริคำว้�มียั�งยืน

4.	 กำำ�กัำบด้แลกำ�ริปฏิิบตังิ�นข้องผู้้บ้ริิห�ริให้เป็นไปต�มีนโยบ�ยกำ�ริกำำ�กำบัด้แลกิำจำกำ�ริ	นโยบ�ยต่อต�้นกำ�ริคำอริร์ิปัชีนั	
นโยบ�ยคำว้�มียั�งยืน	 ริว้มีทั�งสิอบท�นและปริะเมีินผู้ลกำ�ริปฏิิบัติต�มีนโยบ�ยกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำิจำกำ�ริและนโยบ�ย 
คำว้�มียั�งยนืร่ิว้มีกัำบกำริริมีกำ�ริและฝ่้�ยจำดักำ�ริ	และให้ข้้อเสินอแนะเกีำ�ยว้กำบักำ�ริดำ�เนนิกำ�ริให้เป็นไปต�มีนโยบ�ยดงักำล่�ว้	
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5.	 ทบทว้นนโยบ�ยกำ�ริกำำ�กำบัด้แลกำจิำกำ�ริ	จำริิยธิริริมีธิร้ิกิำจำและข้้อพ่ื่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�น	นโยบ�ยตอ่ต้�นกำ�ริคำอร์ิรัิปชัีน	
นโยบ�ยคำว้�มียั�งยืนและแนว้ปฏิิบัติที�เกำี�ยว้ข้้องให้เป็นปัจำจำ้บันอย่�งต่อเนื�องอย่�งน้อยปีละ	 1	 คำรัิ�ง	 โดยอ้�งอิงกัำบ 
ข้้อตกำลงโลกำแห่งสิหปริะชี�ชี�ติ	(UN	Global	Compact-UNGC)	แนว้ปฏิิบัติสิ�กำล	กำฎหมี�ย	และริะเบียบข้้อบังคำับ
ข้องหนว่้ยง�นภ�คำรัิฐและองค์ำกำริที�ทำ�หน�้ที�กำำ�กำบัด้แลบริิษัทัฯ	เชีน่	ตล�ดหลกัำทรัิพื่ย์แห่งปริะเทศไทยและสิำ�นกัำง�น
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัหลกัำทรัิพื่ยแ์ละตล�ดหลกัำทรัิพื่ย์	พื่ร้ิอมีทั�งนำ�เสินอคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัเพืื่�อพิื่จำ�ริณ�และอน้มัีติ 
กำ�ริปริับปริ้ง

6.	 ริ�ยง�นผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�น	 ผู้ลกำ�ริปริะเมีินกำ�ริปฏิิบัติต�มีนโยบ�ยกำ�ริกำำ�กำับด้แลบริิษััทฯ	 นโยบ�ยต่อต้�น 
กำ�ริคำอริ์ริัปชีัน	และนโยบ�ยคำว้�มียั�งยืน	และปริะเด็นที�สิำ�คำัญเกำี�ยว้กำับกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิต
คำว้�มีริบัผู้ดิชีอบตอ่สิงัคำมีและสิิ�งแว้ดล้อมี	และกำ�ริจำดักำ�ริคำว้�มียั�งยนืตอ่คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัอย�่งนอ้ยปีละ	2	คำรัิ�ง	

7.	 กำำ�กำับด้แลและติดต�มีคำว้�มีคำืบหน้�ผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�นข้องคำณะอน้กำริริมีกำ�ริต่�งๆ	 ที�คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แล 
คำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลกำำ�หนดข้่�น	ริว้มีทั�งให้ข้้อเสินอแนะและกำ�ริสินับสิน้นที�จำำ�เป็น

8.	 ปริะสิ�นง�นกำับคำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดย่อยและคำณะทำ�ง�นต่�งๆ	 ในกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�เรืิ�องที�เกำี�ยว้ข้้องกำับกำ�ริกำำ�กำับด้แล
กำจิำกำ�ริ	กำ�ริต่อต�้นกำ�ริทจ้ำริิต	คำว้�มีรัิบผู้ดิชีอบตอ่สิงัคำมีและสิิ�งแว้ดล้อมี	และกำ�ริจัำดกำ�ริคำว้�มียั�งยนืและให้คำำ�แนะนำ�
ต�มีคำว้�มีจำำ�เป็น	

9.	 สิ่งเสิริิมีให้บริิษััทฯ	 มีีกำ�ริสืิ�อสิ�ริให้กำริริมีกำ�ริ	 ผู้้้บริิห�ริ	 พื่นักำง�นท้กำริะดับ	 และผู้้้ที�เกำี�ยว้ข้้องตริะหนักำและเข้้�ใจำ
ถื่งนโยบ�ยและแนว้ปฏิิบัติด้�นกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริ	 จำริิยธิริริมีธิ้ริกิำจำและข้้อพ่ื่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�น	 นโยบ�ยต่อต้�น 
กำ�ริคำอริ์ริัปชีัน	นโยบ�ยคำว้�มียั�งยืนและแนว้ปฏิิบัติที�เกำี�ยว้ข้้องอย่�งเพื่ียงพื่อและต่อเนื�อง

10.	 ปฏิิบัติต�มีนโยบ�ยต่อต้�นกำ�ริคำอริ์ริัปชีัน	ตลอดจำนแนว้ปฏิิบัติที�เกำี�ยว้ข้้องกำับกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิต
11.	 ให้คำว้�มีเห็นชีอบริ�ยง�นกำ�ริพัื่ฒน�อย่�งยั�งยนื	เพืื่�อเสินอต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัอน้มีตั	ิก่ำอนกำ�ริเปิดเผู้ยต่อสิ�ธิ�ริณชีน
12.	 ปฏิิบัติกำ�ริอื�นใดต�มีที�คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเห็นสิมีคำว้ริและมีอบหมี�ยให้ดำ�เนินกำ�ริ

3.	 คณีะกู้รรมกู้ารกู้ำาหนี้ด้ค่าตอบแที่นี้และสรรหากู้รรมกู้าร	
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริได้รัิบกำ�ริแต่งตั�งจำ�กำที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	

ปริะกำอบด้ว้ยกำริริมีกำ�ริบริิษััทอย่�งน้อย	 3	 คำน	 โดยเป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะอย่�งน้อยกำ่�งหน่�งข้องจำำ�นว้นกำริริมีกำ�ริทั�งหมีด	
และโดยมีีน�งสิ�ว้ล�ว้ัณย์	เตียงหงษั�กำ้ล	ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	สิ�ยง�นทริัพื่ย�กำริบ้คำคำล	ทำ�หน้�ที�เป็นเลข้�น้กำ�ริ 
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริโดยตำ�แหน่ง

คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	มีีริ�ยน�มีดังต่อไปนี�

1. พื่ล.ต.อ.	พื่ัชีริว้�ท	ว้งษั์สิ้ว้ริริณ* ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ

2. น�ยผู้ด้ง	เตชีะศริินทริ์* กำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ

3. น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์ กำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ

*	เป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะ

 
คุณสมบัต่ิของคณะกรรมการกำาหนดค่าต่อบแทนและสรรหากรรมการ
1.	 เป็นกำริริมีกำ�ริบริิษััท
2.	 มีีคำว้�มีร้้ิคำว้�มีสิ�มี�ริถื	 เข้้�ใจำถ่ืงลักำษัณะธิ้ริกิำจำและบทบ�ทหน้�ที�และคำว้�มีรัิบผิู้ดชีอบข้องคำณะกำริริมีกำ�ริ	 

คำณะกำริริมีกำ�ริชี้ดย่อย	ริว้มีถื่งมีีคำว้�มีริ้้เริื�องกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริเป็นอย่�งดี
3.	 มีีวิ้สิยัทศันก์ำว้้�งไกำล	ติดต�มีกำ�ริเปลี�ยนแปลงเรืิ�องที�เกำี�ยว้กำบักำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริในริะดับ

สิ�กำลอย่�งต่อเนื�อง	เพื่ื�อนำ�มี�ปริับปริ้งนโยบ�ยด้�นกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทฯ	
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4.	 มีีคำว้�มีเข้้�ใจำแนว้ท�งกำ�ริพัื่ฒน�ศักำยภ�พื่และทักำษัะข้องกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริแต่ละท่�นให้มีีคำว้�มีเหมี�ะสิมี	 
เพื่ื�อกำ่อให้เกำิดกำ�ริทำ�ง�นที�มีีปริะสิิทธิิภ�พื่มี�กำยิ�งข้่�น

5.	 สิ�มี�ริถืปฏิิบัติหน้�ที�และแสิดงคำว้�มีคิำดเห็น	 ริว้มีทั�งริ�ยง�นผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�นต�มีหน้�ที�ที�ได้รัิบมีอบหมี�ยได้ 
โดยอิสิริะและสิ�มี�ริถือ้ทิศเว้ล�ในกำ�ริปฏิิบัติหน้�ที�ได้อย่�งเพื่ียงพื่อ

6.	 มีีคำว้�มีเป็นอิสิริะและเป็นกำล�งในกำ�ริสิริริห�และคัำดเลือกำบ้คำคำลผู้้้ที�สิมีคำว้ริได้ริับกำ�ริเสินอชืี�อให้ดำ�ริงตำ�แหน่ง
กำริริมีกำ�ริบริิษััททดแทนกำริริมีกำ�ริบริิษััทที�คำริบว้�ริะ	 หริือกำริณีอื�นๆ	 ริว้มีทั�งจำัดเตรีิยมีข้้อม้ีลข้องบ้คำคำลดังกำล่�ว้ 
อย่�งเพื่ียงพื่อเพื่ื�อให้คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทพื่ิจำ�ริณ�

วาระการดำารงต่ำาแหน่งของกรรมการกำาหนดค่าต่อบแทนและสรรหากรรมการ
กำริริมีกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริมีีว้�ริะกำ�ริดำ�ริงตำ�แหน่งต�มีริอบริะยะเว้ล�กำ�ริเป็นกำริริมีกำ�ริบริิษััท	

โดยกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริซึ่่�งพ้ื่นจำ�กำตำ�แหน่งต�มีว้�ริะ	 อ�จำจำะได้รัิบแต่งตั�งให้ดำ�ริงตำ�แหน่งต่อไป
อีกำได้ต�มีคำว้�มีจำำ�เป็นและเหมี�ะสิมี

นอกำจำ�กำกำ�ริพ้ื่นจำ�กำตำ�แหน่งต�มีว้�ริะดังกำล่�ว้ข้้�งต้น	 กำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริจำะพ้ื่นจำ�กำ
ตำ�แหน่งเมีื�อ

1.	 ล�ออกำ
2.	 ข้�ดคำ้ณสิมีบัติกำ�ริเป็นกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริต�มีกำฎบัตริข้องกำริริมีกำ�ริกำำ�หนด 

คำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ
3.	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีีมีติให้พื่้นจำ�กำตำ�แหน่ง
กำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ�่ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริคำนใดจำะล�ออกำจำ�กำตำ�แหนง่ใหท้ำ�เป็นหนงัสืิอยื�นตอ่ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ

บริิษััท	ทั�งนี�	กำ�ริล�ออกำนั�นจำะมีีผู้ลนับแต่ว้ันที�หนังสิือล�ออกำไปถื่งปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิษััท
ในกำริณีที�ตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริว่้�งลง	เพื่ริ�ะเหต้อื�นนอกำจำ�กำถืง่คำริ�ว้ออกำต�มีว้�ริะ	

ให้คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัแต่งตั�งบค้ำคำลที�มีีคำณ้สิมีบัตคิำริบถืว้้นข่้�นเป็นกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริแทนภ�ยใน	
3	เดือน	นับตั�งแต่ว้ันที�ตำ�แหน่งว้่�งลง	เพื่ื�อให้กำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริมีีจำำ�นว้นคำริบต�มีที�กำำ�หนด	

หน�าที�ความรับผิิดชอบของคณะกรรมการกำาหนดค่าต่อบแทนและสรรหากรรมการ
1.	 พื่ิจำ�ริณ�หลักำเกำณฑ์์ในกำ�ริจำ่�ยและร้ิปแบบคำ่�ตอบแทนข้องกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิงเพื่ื�อเสินอคำว้�มีเห็น

ต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััททั�งร้ิปแบบที�เป็นตัว้เงินและไม่ีใชี่ตัว้เงินโดยเปริียบเทียบอ้�งอิงกำับบริิษััทฯ	 ชัี�นนำ�ใน
อ้ตสิ�หกำริริมีปริะเภทเดียว้กำัน	 ผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�นที�ผู้่�นมี�	 ปริะสิบกำ�ริณ์	 ภ�ริะหน้�ที�	 ข้อบเข้ตข้องบทบ�ทและ 
คำว้�มีริับผู้ิดชีอบกำ�ริข้ย�ยตัว้ท�งธิ้ริกำิจำ	 ฐ�นะกำ�ริเงิน	 ผู้ลปริะกำอบกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 และสิอดคำล้องกำับกำลย้ทธิ์และ 
เป�้หมี�ยริะยะย�ว้ข้องบริิษัทัฯ	เพืื่�อเป็นกำ�ริสิร้ิ�งแริงจำง้ใจำในกำ�ริบริิห�ริง�นและเป็นกำ�ริรัิกำษั�กำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริ
ริะดับส้ิงที�มีีคำณ้ภ�พื่ไว้้ได้	โดยคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัเป็นผู้้อ้น้มัีติค่ำ�ตอบแทนข้องผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิง	ส่ิว้นคำ�่ตอบแทน
ข้องกำริริมีกำ�ริ	คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทจำะนำ�เสินอต่อที�ปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นให้เป็นผู้้้อน้มีัติเป็นปริะจำำ�ท้กำปี

2.	 ปริะเมีนิคำ�่ตอบแทนข้องผู้้บ้ริิห�ริริะดับส้ิงใหส้ิอดคำลอ้งกำบัผู้ลกำ�ริปฏิิบตังิ�นโดยใช้ีเป�้หมี�ยและหลักำเกำณฑ์์ปริะเมีนิ
ที�เชีื�อมีโยงกำับแผู้นกำลย้ทธิ์และแผู้นง�นทั�งริะยะสิั�นและริะยะย�ว้

3.	 พื่ิจำ�ริณ�หลักำเกำณฑ์์และกำริะบว้นกำ�ริในกำ�ริสิริริห�บ้คำคำลที�มีีคำ้ณสิมีบัติเหมี�ะสิมีเพืื่�อดำ�ริงตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริ	 
ให้สิอดคำล้องกัำบกำลย้ทธ์ิในกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำข้องบริิษััทฯ	 โดยจำัดทำ�	 Board	 Skill	Matrix	 เพืื่�อปริะกำอบกำ�ริสิริริห�	 
ริว้มีทั�งคัำดเลอืกำบค้ำคำลต�มีกำริะบว้นกำ�ริสิริริห�ที�ไดก้ำำ�หนดไว้้	เชีน่	พิื่จำ�ริณ�จำ�กำริ�ยชืี�อและปริะว้ตัขิ้องผู้้้ที�ถืก้ำเสินอชืี�อ 
เป็นกำริริมีกำ�ริจำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดเดมิี	กำ�ริเปิดโอกำ�สิให้ผู้้ถ้ือืห้้นเสินอชืี�อกำริริมีกำ�ริเข้้�ดำ�ริงตำ�แหนง่หริอืพื่จิำ�ริณ�	
กำ�ริใชีบ้ริิษัทัที�ปร่ิกำษั�ภ�ยนอกำหริอืพิื่จำ�ริณ�บค้ำคำลจำ�กำทำ�เนยีบกำริริมีกำ�ริอ�ชีีพื่	เป็นตน้	โดยพื่จิำ�ริณ�จำ�กำคำณ้สิมีบตัิ
ที�มีีคำว้�มีเหมี�ะสิมีและหล�กำหล�ยทั�งในด้�นคำ้ณว้้ฒิ	 วิ้ชี�ชีีพื่	 ทักำษัะ	 อ�ย้	 ปริะสิบกำ�ริณ์	 เพื่ศ	 เชืี�อชี�ติ	 ศ�สิน�	 
ถืิ�นกำำ�เนดิ	คำว้�มีเชีี�ยว้ชี�ญและคำว้�มีสิ�มี�ริถืเฉพื่�ะด้�นที�จำำ�เป็นต้องมีีในคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั	ตลอดจำนกำ�ริมีีส่ิว้นร่ิว้มี
ในกำ�ริสิริ้�งคำ้ณปริะโยชีน์ให้แกำ่บริิษััทฯ	และเสินอคำว้�มีเห็นต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท
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4.	 จำัดให้มีีโคำริงกำ�ริสิำ�หรัิบพื่ัฒน�ง�นข้องกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิงและแผู้นสิืบทอดง�นข้องผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิง	
(Succession	Plan)	และทบทว้นโคำริงกำ�ริและแผู้นดังกำล่�ว้เป็นปริะจำำ�ท้กำปี

5.	 กำำ�กำับด้แลกำ�ริปฐมีนิเทศกำริริมีกำ�ริใหมี่เพื่ื�อให้เข้้�ใจำถื่งบทบ�ทหน้�ที�และคำว้�มีริับผู้ิดชีอบ	พื่ริ้อมีทั�งให้มีีกำ�ริเสินอ
ข้้อมี้ลเกำี�ยว้กำับนโยบ�ยและลักำษัณะกำ�ริทำ�ธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	ริว้มีทั�งสิภ�พื่แว้ดล้อมีที�ต้องคำำ�น่งถื่ง

6.	 จำัดให้มีีแผู้นกำ�ริอบริมีและพัื่ฒน�คำว้�มีร้้ิ	 คำว้�มีเชีี�ยว้ชี�ญกำริริมีกำ�ริปัจำจำ้บันอันเหมี�ะสิมีต่อกำ�ริเปลี�ยนแปลงข้อง 
สิภ�ว้กำ�ริณ์ภ�ยนอกำและกำ�ริพัื่ฒน�บริิษััทอย่�งยั�งยืนอย่�งต่อเนื�อง	 ทั�งในด้�นกำ�ริปริะกำอบธิ้ริกิำจำและด้�น 
กำ�ริกำำ�กำบัด้แลกำจิำกำ�ริ	ตลอดจำนพื่จิำ�ริณ�ทบทว้นว้�่คำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดปัจำจำบ้นัยงัข้�ดทกัำษัะ	คำว้�มีร้้ิ	คำว้�มีเชีี�ยว้ชี�ญ
สิำ�คำัญที�เกำี�ยว้ข้้องในด้�นใดบ้�งต�มี	 Director	 Skill	 Matrix	 ที�ได้กำำ�หนดไว้้เพืื่�อที�จำะคำัดเลือกำหลักำส้ิตริที�จำำ�เป็น 
ในกำ�ริพื่ัฒน�กำริริมีกำ�ริต่อไปอย่�งเหมี�ะสิมี

7.	 เสินอแนะวิ้ธิกีำ�ริปริะเมีนิผู้ลกำ�ริปฏิิบติัง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั	คำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดย่อยช้ีดต�่งๆ	โดยพื่จิำ�ริณ�
ทบทว้นเป็นปริะจำำ�ท้กำปี	 โดยอ�จำพิื่จำ�ริณ�ใช้ีบริิกำ�ริที�ปร่ิกำษั�ภ�ยนอกำ	 ริว้มีทั�งติดต�มีและสิร้ิปผู้ลกำ�ริปริะเมีิน 
ใหค้ำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัทริ�บเพื่ื�อนำ�ไปปริบัปร้ิงปริะสิิทธิภิ�พื่ในกำ�ริปฏิิบตังิ�นและเสิริิมีสิริ�้งคำว้�มีริ้ค้ำว้�มีสิ�มี�ริถื
ข้องกำริริมีกำ�ริบริิษััท

8.	 ปฏิิบัติหน้�ที�อื�นๆ	ต�มีที�คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเห็นสิมีคำว้ริและมีอบหมี�ยให้ดำ�เนินกำ�ริ
ในกำ�ริปฏิิบัติง�นต�มีข้อบเข้ตหน้�ที�	 คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริมีีอำ�น�จำเริียกำสัิ�งกำ�ริให้ 

ฝ้�่ยจำดักำ�ริหริอืพื่นักำง�นที�เกำี�ยว้ข้้องมี�ให้คำว้�มีเหน็	ร่ิว้มีปริะช้ีมีหริอืส่ิงเอกำสิ�ริที�เหน็ว่้�เกีำ�ยว้ข้้องจำำ�เป็น	นอกำจำ�กำนี�	ในกำ�ริปฏิิบัตหิน�้ที� 
ภ�ยใต้ข้อบเข้ตหน้�ที�ข้องกำฎบัตริ	 คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริอ�จำข้อคำำ�ปร่ิกำษั�จำ�กำที�ปร่ิกำษั�อิสิริะ
ภ�ยนอกำหริือผู้้้เชีี�ยว้ชี�ญในว้ิชี�ชีีพื่อื�นๆ	ห�กำเห็นว้่�มีีคำว้�มีจำำ�เป็นและเหมี�ะสิมี

4.	 คณีะกู้รรมกู้ารบริหาร
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริปริะกำอบด้ว้ยบ้คำคำลซึ่่�งดำ�ริงตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริบริิษััทอย่�งน้อย	 3	 คำน	 และ/หรืิอผู้้้บริิห�ริ 

ข้องบริิษััทฯ	ต�มีที�ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริพื่ิจำ�ริณ�เห็นสิมีคำว้ริ	ในกำ�ริปริะชี้มีแต่ละคำริั�งคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริอ�จำเชีิญ 
บ้คำคำลอื�น	เชี่น	ตัว้แทนผู้้้บริิห�ริ	และ/หริือที�ปริ่กำษั�จำ�กำภ�ยนอกำเข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มีต�มีคำว้�มีจำำ�เป็น

คำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริข้องบริิษััทฯ	มีีริ�ยน�มีดังต่อไปนี�

1. น�ยกำ่อศักำดิ�	ไชียริัศมีีศักำดิ� ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

2. น�ยพื่ิทย�	เจำียริว้ิสิิฐกำ้ล ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

3. น�ยปิยะว้ัฒน์	ฐิตะสิัทธิ�ว้ริกำ้ล ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

4. น�ยอำ�ริ้ง	สิริริพื่สิิทธิิ�ว้งศ์ กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

5. น�ยธิ�นินทริ์	บ้ริณมี�นิต กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

6. น�ยว้ิเศษั	ว้ิศิษัฏิ์ว้ิญญู้ กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	

7. น�ยทว้ีศักำดิ�	แกำ้ว้ริัตนปัทมี� กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

8. น�ยว้ิเชีียริ	จำ่งว้ิโริจำน์ กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

9. น�งสิ�ว้ล�ว้ัณย์	เตียงหงษั�กำ้ล กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

หมี�ยเหต้		 1.	 น�ยธิ�นินทริ์	บ้ริณมี�นิต	ได้ริับกำ�ริแต่งตั�งให้เป็นริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	จำ�กำมีติที�ปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริ 

	 	 บริิษััท	เมีื�อว้ันที�	23	ธิันว้�คำมี	2564	โดยให้มีีผู้ลว้ันที�	1	มีกำริ�คำมี	2565

	 2.	 น�ยย้ทธิศักำดิ�	ภ้มีิสิ้ริกำ้ล	ได้ริับกำ�ริแต่งตั�งให้เป็นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	จำ�กำมีติที�ปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท 

	 	 เมีื�อว้ันที�	23	ธิันว้�คำมี	2564	โดยให้มีีผู้ลว้ันที�	1	มีกำริ�คำมี	2565
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ขอบเขต่อำานาจำหน�าที�ของคณะกรรมการบริหาร
1.	 พื่ิจำ�ริณ�กำลั�นกำริองเป้�หมี�ย	แผู้นกำลย้ทธิ์ในกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำ	ริว้มีถื่งงบปริะมี�ณและโคำริงกำ�ริลงท้นข้องบริิษััทฯ	

และในกำริณีที�สิถื�นกำ�ริณ์เปลี�ยนแปลงไป	คำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริจำะมีีกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�ทบทว้นกำ�ริใชี้งบปริะมี�ณ	และ
โคำริงกำ�ริลงท้นที�ได้ริับอน้มีัติแล้ว้ให้เหมี�ะสิมีกำับสิถื�นกำ�ริณ์นั�นๆ

2.	 ตดิต�มีผู้ลกำ�ริดำ�เนนิง�นและคำว้�มีก้ำ�ว้หน�้ข้องโคำริงกำ�ริลงทน้	และริ�ยง�นผู้ลริว้มีทั�งปัญห�หริอือป้สิริริคำที�เกำดิข่้�น 
และแนว้ท�งในกำ�ริปริับปริ้งแกำ้ไข้

3.	 ติดต�มีผู้ลกำ�ริจำัดกำ�ริและบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยงข้องบริิษััทฯ	
4.	 ติดต�มีผู้ลกำ�ริพื่ัฒน�บ้คำล�กำริ	กำ�ริแต่งตั�งโยกำย้�ยผู้้้บริิห�ริต�มีแผู้นง�นด้�นกำำ�ลังคำนและกำ�ริกำำ�หนดหลักำเกำณฑ์์

กำ�ริจำ่�ยผู้ลตอบแทน	และหลักำเกำณฑ์์กำ�ริปริะเมีินผู้ลง�นข้องผู้้้บริิห�ริริะดับสิ้ง
5.	 พื่ิจำ�ริณ�ท�งเลือกำในกำ�ริริะดมีท้น	เมีื�อมีีคำว้�มีจำำ�เป็นต้องจำัดห�แหล่งเงินท้นสิำ�หริับใชี้ในโคำริงกำ�ริลงท้นต่�งๆ	
6.	 ติดต�มีผู้ลกำ�ริใชี้เงินท้น	กำ�ริบริิห�ริเงินท้น	และฐ�นะกำ�ริเงินข้องบริิษััทฯ	
7.	 เริื�องอื�นๆ	ต�มีที�ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริพื่ิจำ�ริณ�เห็นสิมีคำว้ริและมีอบหมี�ยให้ดำ�เนินกำ�ริ

การแต่่งต่ั�งและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเป็นผู้้้แต่งตั�งและถือดถือนกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	ต�มีข้้อเสินอข้องปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริด้ว้ยคำะแนน

เสิียงสิ่ว้นใหญ่ข้องที�ปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท

7.3.2 การประเมูินผลการปฏ์ิบัติงานตนเองข้องคณะกรรมูการชุดย่อย
ในปี	2564	บริิษัทัฯ	จำดัให้มีีกำ�ริปริะเมีนิตนเองข้องคำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดยอ่ย	ไดแ้กำ	่คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	คำณะกำริริมีกำ�ริ

กำำ�กัำบด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล	 คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	 และคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	 
เพื่ื�อชี่ว้ยให้กำริริมีกำ�ริชี้ดย่อยข้องบริิษััทฯ	ได้มีีกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�ทบทว้นผู้ลง�น	ปัญห�	และอ้ปสิริริคำต่�งๆ	ในชี่ว้งปีที�ผู้่�นมี�	เพื่ื�อชี่ว้ย
ให้กำ�ริทำ�ง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริชี้ดย่อยมีีปริะสิิทธิิภ�พื่มี�กำข้่�น

แบบปริะเมีินตนเองข้องคำณะกำริริมีกำ�ริชี้ดย่อยริ�ยคำณะ	ปริะกำอบด้ว้ย
•	 โคำริงสิร้ิ�งและคำ้ณสิมีบัติข้องคำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดย่อยมีีคำว้�มีเหมี�ะสิมี	ทำ�ให้กำ�ริทำ�ง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดย่อย 

มีีปริะสิิทธิิภ�พื่	 ได้แกำ่	 จำำ�นว้นกำริริมีกำ�ริช้ีดย่อยมีีคำว้�มีเหมี�ะสิมี	 มีีคำว้�มีร้้ิ	 ปริะสิบกำ�ริณ์	 และเหมี�ะสิมีกัำบ 
กำ�ริปฏิิบตัหิน้�ที�	กำริริมีกำ�ริอิสิริะในคำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดย่อยมีีจำำ�นว้นที�เหมี�ะสิมี	กำริะบว้นกำ�ริสิริริห�บค้ำคำลที�มีีคำณ้สิมีบตั ิ
เหมี�ะสิมีมี�เป็นกำริริมีกำ�ริชี้ดย่อยมีีคำว้�มีโปริ่งใสิ	ย้ติธิริริมี	ไมี่อย้่ภ�ยใต้อิทธิิพื่ลข้องบ้คำคำลใดบ้คำคำลหน่�ง	เป็นต้น

•	 กำ�ริปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดย่อยได้ดำ�เนินกำ�ริเพื่ื�อให้คำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดย่อยปฏิิบัติหน้�ที�ในกำ�ริปริะช้ีมีได้อย่�ง 
มีีปริะสิิทธิภิ�พื่	ไดแ้กำ	่ไดร้ิบัทริ�บกำำ�หนดกำ�ริปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริในแต่ละปีลว่้งหน�้	จำำ�นว้นคำรัิ�งข้องกำ�ริปริะช้ีมี
มีีคำว้�มีเหมี�ะสิมี	กำ�ริปริะชี้มีแต่ละว้�ริะมีีริะยะเว้ล�เพื่ียงพื่อเหมี�ะสิมี	ได้ริับเอกำสิ�ริปริะกำอบกำ�ริปริะชี้มีล่ว้งหน้�	
มีีเว้ล�ศ่กำษั�ข้้อม้ีล	 บริริย�กำ�ศในกำ�ริปริะช้ีมีเอื�ออำ�นว้ยให้เกำิดกำ�ริแสิดงคำว้�มีคำิดเห็นอย่�งสิร้ิ�งสิริริคำ์	 กำริริมีกำ�ริ 
ผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียไมี่มีีสิ่ว้นริ่ว้มีในกำ�ริตัดสิินใจำกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริ	เป็นต้น

•	 บทบ�ทหน้�ที�และคำว้�มีรัิบผู้ิดชีอบข้องคำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดย่อยต่�งๆ	 ได้ให้คำว้�มีสิำ�คำัญ	 ใช้ีเว้ล�ในกำ�ริพิื่จำ�ริณ�	
ทบทว้น	และปฏิิบัติต�มีอย่�งเพื่ียงพื่อ	ได้แกำ่

คณะกรรมการต่รวจำสอบ
•	 สิอบท�นให้บริิษัทัฯ	มีีงบกำ�ริเงนิที�ถืก้ำต้องและน่�เชืี�อถือื	สิอบท�นให้บริิษัทัฯ	ดำ�เนนิกำ�ริต�มีกำฎหมี�ยและกำฎริะเบยีบ

ให้ถื้กำต้อง	 สิอบท�นให้มีีริะบบตริว้จำสิอบภ�ยในที�ดี	 พิื่จำ�ริณ�ริ�ยกำ�ริเกำี�ยว้โยงและริ�ยกำ�ริที�มีีคำว้�มีข้ัดแย้งท�ง 
ผู้ลปริะโยชีน์ให้เป็นไปต�มีกำฎเกำณฑ์์	ให้คำว้�มีเห็นในกำ�ริแต่งตั�ง	ถือดถือนหัว้หน้�ฝ้่�ยตริว้จำสิอบภ�ยใน	พื่ิจำ�ริณ�
คำัดเลือกำ	 เสินอแต่งตั�ง	ถือดถือน	และเสินอคำ่�ตอบแทนผู้้้สิอบบัญชีี	ดำ�เนินกำ�ริให้ฝ้่�ยจำัดกำ�ริจำัดให้มีีกำริะบว้นกำ�ริ
ดำ�เนินกำ�ริริับเริื�องริ้องเริียนได้อย่�งเหมี�ะสิมี	เป็นต้น
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คณะกรรมการกำากับด้แลความยั�งย่นและบรรษััทภิบาล
•	 นำ�เสินอแนว้ปฏิิบตัดิ�้นกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำจิำกำ�ริที�ดตีอ่คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั	และให้คำำ�แนะนำ�ต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั	

ด้แลให้กำริริมีกำ�ริบริิษััทและฝ้่�ยจำัดกำ�ริปฏิิบัติต�มีหลักำกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริที�ดี	 ทบทว้นแนว้ท�งดังกำล่�ว้และ 
เปริียบเทียบแนว้ท�งข้องต่�งปริะเทศเพืื่�อพื่ัฒน�แนว้ท�งให้ได้มี�ตริฐ�นสิ�กำล	 กำำ�หนดนโยบ�ยและแนว้ปฏิิบัติ 
ด้�นกำ�ริกำำ�กำับด้แลสิังคำมี	 ช้ีมีชีน	 และสิิ�งแว้ดล้อมี	 ริว้มีทั�งติดต�มีให้มีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริอย่�งเหมี�ะสิมี	 ว้�งกำริอบ
แนว้ท�งและกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิต	เป็นต้น

คณะกรรมการกำาหนดค่าต่อบแทนและสรรหากรรมการ
•	 กำำ�หนดคำ้ณสิมีบัติกำริริมีกำ�ริที�ต้องกำ�ริสิริริห�สิอดคำล้องกัำบกำฎริะเบียบและลักำษัณะธิ้ริกิำจำ	 ดำ�เนินกำ�ริพิื่จำ�ริณ�และ

สิริ้ปริ�ยชีื�อเพื่ื�อนำ�เสินอให้คำณะกำริริมีกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�อย่�งเหมี�ะสิมี	จำัดให้มีีโคำริงกำ�ริสิำ�หริับพื่ัฒน�และสิืบทอดง�น
ข้องกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริ	 (Succession	 Plan)	 ว้�งแผู้นกำ�ริอบริมีและพื่ัฒน�กำริริมีกำ�ริอย่�งต่อเนื�อง	 พิื่จำ�ริณ�
แนว้ท�งกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนข้องกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิงทั�งคำ่�ตอบแทนที�เป็นตัว้เงินและไม่ีเป็นตัว้เงิน	
กำำ�หนดวิ้ธิีกำ�ริและหลักำเกำณฑ์์กำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนที�เป็นธิริริมี	 เช่ีน	 กำ�ริเปรีิยบเทียบค่ำ�ตอบแทนข้องธิ้ริกำิจำ 
ในอ้ตสิ�หกำริริมีเดียว้กำัน	เป็นต้น

คณะกรรมการบริหาร
•	 พื่ิจำ�ริณ�กำลั�นกำริองเป้�หมี�ย	แผู้นกำลย้ทธิ์ในกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำ	ริว้มีถื่งงบปริะมี�ณและโคำริงกำ�ริลงท้นข้องบริิษััทฯ	

ตดิต�มีผู้ลกำ�ริดำ�เนนิง�นและคำว้�มีก้ำ�ว้หน�้ข้องโคำริงกำ�ริลงทน้	และริ�ยง�นผู้ลริว้มีทั�งปัญห�หริอือป้สิริริคำที�เกำดิข่้�น
และแนว้ท�งในกำ�ริปริับปริ้งแกำ้ไข้	ติดต�มีผู้ลกำ�ริจำัดกำ�ริและบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยงข้องบริิษััทฯ	ติดต�มีผู้ลกำ�ริพื่ัฒน�
บ้คำล�กำริ	 กำ�ริแต่งตั�งโยกำย้�ยผู้้้บริิห�ริต�มีแผู้นง�นด้�นกำำ�ลังคำนและกำ�ริกำำ�หนดหลักำเกำณฑ์์กำ�ริจ่ำ�ยผู้ลตอบแทน	
และหลักำเกำณฑ์์กำ�ริปริะเมิีนผู้ลง�นข้องผู้้บ้ริิห�ริริะดบัส้ิง	พื่จิำ�ริณ�ท�งเลอืกำในกำ�ริริะดมีทน้	เมืี�อมีีคำว้�มีจำำ�เป็นตอ้ง
จำัดห�แหล่งเงินท้นสิำ�หริับใชี้ในโคำริงกำ�ริลงท้นต่�งๆ	ติดต�มีผู้ลกำ�ริใชี้เงินท้น	กำ�ริบริิห�ริเงินท้นและฐ�นะกำ�ริเงิน
ข้องบริิษััทฯ	เป็นต้น

แบบปริะเมีินตนเองข้องคำณะกำริริมีกำ�ริชี้ดย่อยริ�ยคำณะมีีชี่องแสิดงคำว้�มีเห็นแบ่งเป็น	5	ริะดับ	คำือ	
0	=	ไมี่เห็นด้ว้ยอย่�งยิ�งหริือไมี่มีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเริื�องนั�น	
1	=	ไมี่เห็นด้ว้ยหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเริื�องนั�นเล็กำน้อย	
2	=	เห็นด้ว้ยหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเริื�องนั�นพื่อสิมีคำว้ริ	
3	=	เห็นด้ว้ยคำ่อนข้้�งมี�กำหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเริื�องนั�นดี	
4	=	เห็นด้ว้ยอย่�งมี�กำหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเริื�องนั�นอย่�งดีเยี�ยมี	

นอกำจำ�กำนี�	ยังมีีชี่องว้่�งให้กำริริมีกำ�ริชี้ดย่อยได้แสิดงคำว้�มีคำิดเห็นเพื่ิ�มีเติมี

สิริ้ปคำะแนนผู้ลกำ�ริปริะเมีินตนเองข้องคำณะกำริริมีกำ�ริชี้ดย่อยต่�งๆ	แบบริ�ยคำณะมีีดังนี�
คณะกรรมการต่รวจำสอบ
อย้่ในเกำณฑ์์เห็นด้ว้ยอย่�งมี�กำหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเริื�องนั�นอย่�งดีเยี�ยมี	โดยได้คำะแนนริว้มีเฉลี�ยเท่�กำับริ้อยละ	100

คณะกรรมการกำากับด้แลความยั�งย่นและบรรษััทภิบาล
อย่้ในเกำณฑ์์เห็นด้ว้ยอย่�งมี�กำหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเรืิ�องนั�นอย่�งดีเยี�ยมี	 โดยได้คำะแนนริว้มีเฉลี�ยเท่�กัำบริ้อยละ	 98	 
และอย้่ในเกำณฑ์์เห็นด้ว้ยคำ่อนข้้�งมี�กำหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเริื�องนั�นดี	โดยได้คำะแนนริว้มีเฉลี�ยเท่�กำับริ้อยละ	2	

คณะกรรมการกำาหนดค่าต่อบแทนและสรรหากรรมการ
อย้่ในเกำณฑ์์เห็นด้ว้ยอย่�งมี�กำหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเริื�องนั�นอย่�งดีเยี�ยมี	โดยได้คำะแนนริว้มีเฉลี�ยเท่�กำับริ้อยละ	100	
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คณะกรรมการบริหาร
อย่้ในเกำณฑ์์เห็นด้ว้ยอย่�งมี�กำหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเรืิ�องนั�นอย่�งดีเยี�ยมี	 โดยได้คำะแนนริว้มีเฉลี�ยเท่�กัำบริ้อยละ	 90	
และอย้่ในเกำณฑ์์เห็นด้ว้ยคำ่อนข้้�งมี�กำหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเริื�องนั�นอย่�งดี	โดยได้คำะแนนริว้มีเฉลี�ยเท่�กำับริ้อยละ	10

7.4 ข้้อมููลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1 ผู้บริหารระดับสูง

ณ	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	บริิษััทฯ	มีีผู้้้บริิห�ริริะดับสิ้งริว้มีทั�งสิิ�น	18	คำน	ปริะกำอบด้ว้ย
•	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	จำำ�นว้น	9	คำน
•	 คำณะเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ	จำำ�นว้น	13	คำน	(ในจำำ�นว้นนี�เป็นคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	4	คำน)

ประธุานกรรมการบริหาร
ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริข้องบริิษััทฯ	คำือ	น�ยกำ่อศักำดิ�	ไชียริัศมีีศักำดิ�	ได้ริับกำ�ริแต่งตั�งจำ�กำที�ปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท 

เมืี�อว้ันที�	 7	 สิิงห�คำมี	 2556	 โดยมีีข้อบเข้ตอำ�น�จำหน้�ที�ในกำ�ริบริิห�ริง�นเกำี�ยว้กำับง�นริะดับนโยบ�ยแผู้นกำลย้ทธิ์	 แผู้นกำ�ริ 
ดำ�เนินง�น	 งบปริะมี�ณและโคำริงกำ�ริลงท้นข้องบริิษััทฯ	 ด้ว้ยคำว้�มีซึ่ื�อสิัตย์ส้ิจำริิตและริะมัีดริะวั้งริักำษั�ผู้ลปริะโยชีน์ข้องบริิษััทฯ	 
และต้องปฏิิบัติหน้�ที�ให้เป็นไปต�มีกำฎหมี�ย	ว้ัตถื้ปริะสิงคำ์	ข้้อบังคำับข้องบริิษััทฯ	และนโยบ�ยที�คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้กำำ�หนดไว้ ้
นอกำจำ�กำนี�เพืื่�อชีว่้ยในกำ�ริบริิห�ริง�นข้องบริิษัทัฯ	ให้เป็นไปอย�่งมีีปริะสิิทธิภิ�พื่และปริะสิิทธิผิู้ล	ยังมีีอำ�น�จำในกำ�ริข้อเสินอแตง่ตั�ง
และถือดถือนบ้คำคำลซึ่่�งดำ�ริงตำ�แหน่งดังต่อไปนี�

1.	 เสินอบ้คำคำลซึ่่�งดำ�ริงตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริบริิห�ริให้คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทพื่ิจำ�ริณ�และอน้มีัติ
2.	 เสินอบ้คำคำลซึ่่�งดำ�ริงตำ�แหน่งปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริให้คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทพื่ิจำ�ริณ�และอน้มีัติ
3.	 อน้มีัติแต่งตั�งบ้คำคำลซึ่่�งดำ�ริงตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริและเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริต�มีข้้อเสินอข้องปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�

บริิห�ริ
โดยเรืิ�องสิำ�คำัญที�ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริต้องนำ�เสินอต่อที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเพืื่�อพิื่จำ�ริณ�ข้อคำว้�มีเห็นชีอบ

และอน้มีัติ	มีีดังนี�
1.	 กำ�ริข้�ยหริือโอนกำิจำกำ�ริข้องบริิษััทฯ	ทั�งหมีดหริือบ�งสิ่ว้นที�สิำ�คำัญให้แกำ่บ้คำคำลอื�น
2.	 กำ�ริซึ่ื�อหริือริับโอนกำิจำกำ�ริข้องบริิษััทอื�น	หริือบริิษััทเอกำชีนมี�เป็นข้องบริิษััทฯ	
3.	 กำ�ริทำ�	แกำ้ไข้	หริอืยกำเลกิำสัิญญ�เกำี�ยว้กำบักำ�ริให้เชี�่กิำจำกำ�ริข้องบริิษัทัฯ	ทั�งหมีดหริอืบ�งสิว่้นที�สิำ�คำญั	กำ�ริมีอบหมี�ย

ให้บค้ำคำลอื�นเข้้�จัำดกำ�ริธิร้ิกิำจำข้องบริิษัทัฯ	หรืิอกำ�ริริว้มีกำจิำกำ�ริกัำบบค้ำคำลอื�นโดยมีีวั้ตถ้ืปริะสิงคำจ์ำะแบง่กำำ�ไริข้�ดทน้กัำน
4.	 กำ�ริแกำ้ไข้เพื่ิ�มีเติมีหนังสิือบริิคำณห์สินธิิหริือข้้อบังคำับข้องบริิษััทฯ	
5.	 กำ�ริเพื่ิ�มีท้น	กำ�ริลดท้น	กำ�ริออกำห้้นกำ้้	กำ�ริคำว้บหริือเลิกำบริิษััท	
6.	 กำ�ริอน้มีัติงบด้ลและบัญชีีกำำ�ไริข้�ดท้นปริะจำำ�ปี
7.	 กำ�ริจำัดสิริริเงินกำำ�ไริและกำ�ริจำ่�ยเงินปันผู้ล
8.	 กำ�ริอน้มีัติคำ่�ตอบแทนกำริริมีกำ�ริ
9.	 กำ�ริแต่งตั�งผู้้้สิอบบัญชีีและกำำ�หนดคำ่�ตอบแทน
10.	 กำ�ริกำ้้ยืมีหริือคำำ��ปริะกำันหรืิอกำ�ริกำ่อภ�ริะหนี�ผู้้กำพื่ันต่อบริิษััทฯ	 กำับสิถื�บันกำ�ริเงินหรืิอบริิษััทอื�น	 เป็นจำำ�นว้นเงิน

มี�กำกำว้่�	500	ล้�นบ�ทต่อคำริั�ง
11.	 กำ�ริให้กำ้้ยืมีแกำ่บริิษััทอื�น	เป็นจำำ�นว้นเงินมี�กำกำว้่�	500	ล้�นบ�ทต่อคำริั�ง
12.	 กำ�ริลงท้น	กำ�ริริ่ว้มีท้น	กำ�ริเพื่ิ�มีท้นในบริิษััทย่อย	บริิษััทริ่ว้มีหริือบริิษััทอื�น	เป็นจำำ�นว้นเงินมี�กำกำว้่�	500	ล้�นบ�ท

ต่อคำริั�ง
13.	 กำ�ริใช้ีจำ่�ยลงท้นในโคำริงกำ�ริข้น�ดใหญ่หรืิอได้มี�ซึ่่�งทรัิพื่ย์สิินข้องบริิษััทฯ	 ม้ีลคำ่�ต้นท้นต่อโคำริงกำ�ริหรืิอม้ีลคำ่�

ทริัพื่ย์สิินต่อคำริั�งมี�กำกำว้่�	500	ล้�นบ�ท
14.	 กำ�ริข้�ยหริือจำำ�หน่�ยทริัพื่ย์สิินถื�ว้ริข้องบริิษััทฯ	ริ�คำ�ข้�ยหริือจำำ�หน่�ยมี�กำกำว้่�	500	ล้�นบ�ทต่อคำริั�ง
15.	 แผู้นกำ�ริดำ�เนินง�นและงบปริะมี�ณปริะจำำ�ปีข้องบริิษััทฯ	
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ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริอ�จำมีอบอำ�น�จำชี่ว้งให้กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	ปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ	กำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	ผู้้้บริิห�ริ
และ/หริือเจำ้�หน้�ที�พื่นักำง�นข้องบริิษััทฯ	มีีอำ�น�จำอน้มีัติให้ดำ�เนินกำ�ริในเริื�องใดเริื�องหน่�งหริือหล�ยเริื�องต�มีที�ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ
บริิห�ริพื่ิจำ�ริณ�เห็นสิมีคำว้ริภ�ยในข้อบเข้ตอำ�น�จำข้องตนได้และกำ�ริอน้มัีติริ�ยกำ�ริดังกำล่�ว้ข้้�งต้นจำะต้องไม่ีมีีลักำษัณะเป็น 
กำ�ริอน้มีตัริิ�ยกำ�ริที�ทำ�ให้ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริหรืิอผู้้รั้ิบมีอบอำ�น�จำจำ�กำปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริสิ�มี�ริถือน้มัีตริิ�ยกำ�ริที�ตน 
หริือบ้คำคำลที�อ�จำมีีคำว้�มีขั้ดแย้งมีีสิ่ว้นได้เสิียหริืออ�จำมีีคำว้�มีขั้ดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์อื�นใดกำับบริิษััทฯ	 หริือบริิษััทย่อยยกำเว้้น 
เป็นกำ�ริอน้มีัติริ�ยกำ�ริที�เป็นไปต�มีนโยบ�ยและหลักำเกำณฑ์์ที�คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทพื่ิจำ�ริณ�อน้มีัติไว้้

การแต่่งต่ั�งและถอดถอนประธุานกรรมการบริหาร
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเป็นผู้้้แต่งตั�งและถือดถือนปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริด้ว้ยคำะแนนเสิียงส่ิว้นใหญ่ข้องที�ปริะช้ีมี 

คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท

คณะเจำ�าหน�าที�บริหาร
ณ	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	คำณะเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริข้องบริิษััทฯ	ปริะกำอบด้ว้ย

1. น�ยธิ�นินทริ์	บ้ริณมี�นิต ปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ	

2. น�ยย้ทธิศักำดิ�	ภ้มีิสิ้ริกำ้ล กำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	(ริ่ว้มี)	และริับผู้ิดชีอบสิ�ยง�นกำ�ริตล�ดและบริิห�ริผู้ลิตภัณฑ์์	 

สิ�ยง�นจัำดซึ่ื�อ	สิ�ยง�นกำลย้ทธ์ิองค์ำกำริ	สิ�ยง�นสิ�ริสินเทศ	และสิ�ยง�นพัื่ฒน�คำว้�มียั�งยนื

3. น�ยว้ิชีัย	จำันทริ์จำริิย�กำ้ล กำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	(ริ่ว้มี)	และริับผู้ิดชีอบสิ�ยง�นปฏิิบัติกำ�ริ

4. น�ยทว้ีศักำดิ�	แกำ้ว้ริัตนปัทมี� ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	สิ�ยง�นบัญชีีและกำ�ริเงิน

5. น�ยว้ิเชีียริ	จำ่งว้ิโริจำน์ ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	สิ�ยง�น	Corporate	Asset	and	Facilities	Management	–	 

CAFM

6. น�งสิ�ว้ล�ว้ัณย์	เตียงหงษั�กำ้ล ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	สิ�ยง�นทริัพื่ย�กำริบ้คำคำล

7. น�ยเกำริียงชีัย	บ้ญโพื่ธิิ�อภิชี�ติ ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	สิ�ยง�นบัญชีีและกำ�ริเงิน	และปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ

ด้�นกำ�ริเงิน

8. น�ยอำ�พื่�	ยงพื่ิศ�ลภพื่ ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	สิ�ยง�นกำริะจำ�ยสิินคำ้�

9. น�งนิภ�ภริณ์	อัคำริผู้ลพื่�นิชี1 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	สิ�ยง�นกำ�ริตล�ด

10. น�ยทัพื่พื่์เทพื่	จำีริะอดิศว้งศ์2 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	สิ�ยง�นปฏิิบัติกำ�ริ

11. น�ยว้ิว้ัฒน์	พื่งษั์ฤทธิิ�ศักำด� ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	สิ�ยง�นสิ�ริสินเทศ

12. น�งภภัสิสิริ	ธินสิริ ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	สิ�ยง�นจำัดซึ่ื�อ

13. น�ยริณกำฤต	พื่จำมี�นพื่ริชีัย ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	สิ�ยง�นบัญชีีและกำ�ริเงิน	และริองปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ

ด้�นกำ�ริเงิน

หมี�ยเหต้	 1.	 น�งนิภ�ภริณ์	อัคำริผู้ลพื่�นิชี	ได้ริับกำ�ริแต่งตั�งเป็นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ	เมีื�อว้ันที�	3	กำ้มีภ�พื่ันธิ์	2564

	 2.	 น�ยทัพื่พื่์เทพื่	จำีริะอดิศว้งศ์	ได้ริับกำ�ริแต่งตั�งเป็นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ	เมีื�อว้ันที�	1	เมีษั�ยน	2564

คณีะกู้รรมกู้ารบริหารและคณีะเจ�าหนี้�าที่ี�บริหารตามรายนี้ามข�างต�นี้ท้ี่�งหมด้เป็นี้ผ้�บริหารตามนิี้ยามทีี่�ประกู้าศกู้ำาหนี้ด้
โด้ยคณีะกู้รรมกู้ารกู้ำากู้้บตลาด้ที่้นี้ภัายใต�	พี.ร.บ.	หล้กู้ที่ร้พีย์และตลาด้หล้กู้ที่ร้พีย์	

ประธุานเจำ�าหน�าที�บริหาร
ปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริข้องบริิษััทฯ	 คำือน�ยธิ�นินทร์ิ	 บ้ริณมี�นิต	 ได้ริับกำ�ริแต่งตั�งจำ�กำที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท

เมืี�อว้ันที�	 7	 สิิงห�คำมี	 2556	 โดยมีีข้อบเข้ตอำ�น�จำหน้�ที�ในกำ�ริบริิห�ริกำิจำกำ�ริเกำี�ยว้กำับกำ�ริดำ�เนินง�นต�มีปกำติธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	 
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ให้บริริล้ต�มีวั้ตถืป้ริะสิงค์ำและเป้�หมี�ยต�มีที�คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัและปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริได้กำำ�หนดไว้้	ภ�ยใต้ข้อบเข้ตอำ�น�จำ
หน้�ที�ที�กำำ�หนดโดยปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

นอกำจำ�กำนี�	 เพืื่�อช่ีว้ยในกำ�ริบริิห�ริกำิจำกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 ให้บริริล้วั้ตถื้ปริะสิงคำ์และเป้�หมี�ยต�มีที�กำำ�หนด	 ให้มีีอำ�น�จำใน
กำ�ริเสินอบ้คำคำลซึ่่�งดำ�ริงตำ�แหนง่กำริริมีกำ�ริผู้้จ้ำัดกำ�ริและเจำ้�หน�้ที�บริหิ�ริตอ่ปริะธิ�นคำณะกำริริมีกำ�ริบริหิ�ริเพื่ื�อพื่จิำ�ริณ�และอนม้ีตัิ

การแต่่งต่ั�งและถอดถอนประธุานเจำ�าหน�าที�บริหาร
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเป็นผู้้้แต่งตั�งและถือดถือนปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ	 ต�มีข้้อเสินอข้องปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	 

ด้ว้ยคำะแนนเสิียงสิ่ว้นใหญ่ข้องที�ปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท

หมี�ยเหต้	 น�ยย้ทธิศักำดิ�	ภ้มีิสิ้ริกำ้ล	ได้ริับกำ�ริแต่งตั�งเป็นริักำษั�กำ�ริปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ	จำ�กำมีติที�ปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	 

	 เมีื�อว้ันที�	23	ธิันว้�คำมี	2564	โดยให้มีีผู้ลว้ันที�	1	มีกำริ�คำมี	2565

7.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
นโยบายและหลักเกณฑ์์การจำ่ายค่าต่อบแทนของผิ้�บริหารระดับส้ง
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทักำำ�หนดนโยบ�ยคำ�่ตอบแทนข้องผู้้้บริิห�ริริะดบัส้ิงใหอ้ย่้ในริะดบัที�เหมี�ะสิมีเป็นธิริริมีและสิอดคำล้อง

กำับภ�ริะหน้�ที�ที�ต้องปฏิิบัติเพืื่�อให้เป็นไปต�มีคำว้�มีคำ�ดหว้ังข้องผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียกำล่้มีต่�งๆ	 และเป็นไปต�มีกำฎหมี�ยและริะเบียบ
ที�เกำี�ยว้ข้้อง	 โดยคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	 ได้ว้่�จำ้�งผู้้้เชีี�ยว้ชี�ญอิสิริะจำ�กำภ�ยนอกำมี�เป็นที�ปริ่กำษั� 
ในกำ�ริห�ข้อ้มีล้และใหค้ำำ�แนะนำ�ในกำ�ริกำำ�หนดหลกัำเกำณฑ์แ์ละว้ธิิีกำ�ริจำ่�ยคำ่�ตอบแทนที�เหมี�ะสิมีใหก้ำับผู้้บ้ริหิ�ริริะดบัสิง้เพื่ื�อเสินอ
คำว้�มีเห็นต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเพื่ื�ออน้มีัติ	โดยพื่ิจำ�ริณ�ปัจำจำัยต่�งๆ	ปริะกำอบดังนี�

-	 ผู้ลปริะกำอบกำ�ริข้องธิ้ริกำิจำโดยพื่ิจำ�ริณ�จำ�กำตัว้ชีี�ว้ัดท�งธิ้ริกำิจำด้�นต่�งๆ	ที�ได้มีีกำ�ริกำำ�หนดไว้้	
-	 เปริียบเทียบผู้ลปริะกำอบกำ�ริข้องธิ้ริกำิจำกำับอ้ตสิ�หกำริริมีเดียว้กำัน
-	 คำว้�มีสิ�มี�ริถืในกำ�ริพัื่ฒน�ธิร้ิกิำจำและกำ�ริปรัิบปร้ิงปริะสิิทธิภิ�พื่ในกำ�ริดำ�เนินง�นข้องแต่ละธิร้ิกิำจำให้ดข่ี้�นในแต่ละปี
-	 กำ�ริเปริียบเทียบอ้�งอิงอัตริ�กำ�ริจำ่�ยคำ่�ตอบแทนจำ�กำอ้ตสิ�หกำริริมีปริะเภทเดียว้กำัน

ตั�งแต่ปี	 2561	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้พื่ิจำ�ริณ�อน้มีัติหลักำเกำณฑ์์และตัว้ชีี�ว้ัดในกำ�ริจ่ำ�ยค่ำ�ตอบแทนผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิง
ในร้ิปแบบข้องบำ�เหน็จำพิื่เศษั	 เพืื่�อสิร้ิ�งแริงจำ้งใจำและผู้ลักำดันให้ผู้้้บริิห�ริสิ�มี�ริถืบริริล้เป้�หมี�ยใหมี่ที�เพิื่�มีเติมีจำ�กำแผู้นกำ�ริจ่ำ�ย 
โบนสัิปัจำจำบ้นัโดยพิื่จำ�ริณ�จำ�กำกำ�ริบริริล้เป�้หมี�ย	3	ปริะกำ�ริ	คำอื	ผู้ลตอบแทนตอ่สิว่้นข้องผู้้ถ้ือืห้น้	(ROE)	คำว้�มีพ่ื่งพื่อใจำข้องล้กำคำ�้	
(Customer	Satisfaction)	และคำะแนน	Dow	Jones	Sustainability	Index	(DJSI)	ซึ่่�งเป็นกำ�ริปริะเมีินปริะสิิทธิิผู้ลกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำ
ต�มีแนว้ท�งกำ�ริพื่ัฒน�อย่�งยั�งยืนข้องบริิษััทฯ	

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมูข้องกรรมูการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารระดับสูง)
(1)		 ค่าตอบแที่นี้ที่ี�เป็นี้ต้วเงินี้

ปี รายการ จำานวน (คน) จำานวน (ล้านบาท)

2562 เงินเดือน	โบนัสิ	และบำ�เหน็จำพื่ิเศษั 17 561.393

2563 เงินเดือน	โบนัสิ	และบำ�เหน็จำพื่ิเศษั 16 403.098

2564 เงินเดือน	โบนัสิ	และบำ�เหน็จำพื่ิเศษั 18 437.945

ปี	2564	คำ่�ตอบแทนที�เป็นตัว้เงินสิะสิมีข้องทั�งบริิษััทฯ	25,564	ล้�นบ�ท
คำ่�ตอบแทนข้องผู้้้บริิห�ริริะดับสิ้งคำิดเป็นริ้อยละข้องคำ่�ตอบแทนทั�งบริิษััทฯ	ริ้อยละ	1.71
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(2)	 ค่าตอบแที่นี้อ่�นี้
1.	 เงินกำองท้นสิำ�ริองเลี�ยงชีีพื่	

บริิษััทฯ	 ได้จำัดให้มีีกำองท้นสิำ�ริองเลี�ยงชีีพื่โดยบริิษััทฯ	 ได้สิมีทบในอัตริ�สิ่ว้นริ้อยละ	 2	 ข้องเงินเดือน	 โดย 
ในปี	2564	บริิษัทัฯ	ไดจ้ำ�่ยเงนิสิมีทบกำองทน้สิำ�ริองเลี�ยงชีีพื่ใหก้ำบัผู้้้บริิห�ริริะดบัส้ิงจำำ�นว้น	8.521	ล้�นบ�ท	ในข้ณะที� 
ปี	2563	และปี	2562	บริิษััทฯ	จำ่�ยสิมีทบจำำ�นว้น	6.642	ล้�นบ�ท	และ	6.035	ล้�นบ�ท	ต�มีลำ�ดับ

2.	 โคำริงกำ�ริริ่ว้มีลงท้นริะหว้่�งน�ยจำ้�งและล้กำจำ้�ง	(EJIP)
บริิษััทฯ	ได้จำัดให้มีีโคำริงกำ�ริริ่ว้มีลงท้นริะหว้่�งน�ยจำ้�งและล้กำจำ้�ง	(EJIP)	เพื่ื�อเป็นแริงจำ้งใจำในกำ�ริปฏิิบัติง�น 

และริว่้มีทำ�ง�นกำบับริิษัทัฯ	ในริะยะย�ว้	โดยคำรัิ�งนี�เป็นคำรัิ�งที�	3	มีีริะยะเว้ล�ข้องโคำริงกำ�ริ	5	ปี	สิิ�นส้ิดว้นัที�	30	มีถิืน้�ยน	
2565	ผู้้้บริิห�ริที�สิ�มี�ริถืเข้้�ริ่ว้มีโคำริงกำ�ริ	EJIP	ได้จำะต้องมีีอ�ย้ง�นไมี่น้อยกำว้่�	3	ปี	โดยบริิษััทฯ	จำะหักำเงินเดือน 
ผู้้บ้ริิห�ริริอ้ยละ	5	หริอืร้ิอยละ	7	แลว้้แตจ่ำะเลอืกำ	และบริิษัทัฯ	ได้จำ�่ยเงนิสิมีทบอกีำในอตัริ�ริอ้ยละ	80	ข้องยอดที�หักำ
จำ�กำเงนิเดอืนผู้้้บริิห�ริเชีน่กำนั	ในปี	2563	(มีกำริ�คำมี	–	พื่ฤษัภ�คำมี)	บริิษัทัฯ	ได้จำ�่ยเงนิสิมีทบใหกั้ำบผู้้้บริิห�ริริะดบัส้ิง 
ที�เข้้�ริ่ว้มีโคำริงกำ�ริเป็นเงินริว้มี	 4.286	 ล้�นบ�ท	 ในข้ณะที�ปี	 2562	 และปี	 2561	บริิษััทฯ	 จำ่�ยเงินสิมีทบจำำ�นว้น	
12.205	ล้�นบ�ท	และ	11.604	ล้�นบ�ท	ต�มีลำ�ดับ	

หมี�ยเหต้		 บริิษััทฯ	หย้ดพื่ักำโคำริงกำ�ริ	EJIP	ชีั�ว้คำริ�ว้ตั�งแต่ว้ันที�	1	มีิถื้น�ยน	2563	เป็นต้นไป	เพื่ื�อบริริเท�ภ�ริะให้แกำ่พื่นักำง�น 

	 ในโคำริงกำ�ริ	EJIP	อันเนื�องมี�จำ�กำภัย	COVID-19	จำนกำว้่�สิถื�นกำ�ริณ์ข้องโริคำติดเชีื�อ	COVID-19	จำะคำลี�คำล�ยลง

7.5 ข้้อมููลเกี่ยวกับพินักงาน
จำำ�นว้นพื่นักำง�นและคำ่�ตอบแทนที�ให้กำับพื่นักำง�นเฉพื่�ะบริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

ธุรกิจร้านค้าสะดวกซีื�อ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

พื่นักำง�นฝ้่�ยปฏิิบัติกำ�ริริ้�น	(คำน)* 49,557 50,313 48,960

พื่นักำง�นในสิำ�นักำง�นใหญ่	(คำน)* 13,857 13,583 13,596

ริว้มี	(คำน) 63,414 63,896 62,556

คำ่�ตอบแทนพื่นักำง�น	(ล้�นบ�ท) 

(ปริะกำอบด้ว้ยเงินเดือน	โบนัสิ	โคำริงกำ�ริริ่ว้มีลงท้นริะหว้่�งน�ยจำ้�งและล้กำจำ้�ง	

–	EJIP	และเงินสิมีทบกำองท้นสิำ�ริองเลี�ยงชีีพื่และสิว้ัสิดิกำ�ริอื�น)

25,564 24,114 25,997

*	เฉพื่�ะพื่นักำง�นปริะจำำ�ข้องบริิษััทฯ	

สิำ�หริับบริิษััทย่อยข้องบริิษััทฯ	ในปี	2564	(ไมี่ริว้มีกำล้่มีบริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	และบริิษััทย่อยข้องบริิษััท	สิย�มี
แมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน))	ได้จำ่�ยคำ่�ตอบแทนให้แกำ่พื่นักำง�นในลักำษัณะเดียว้กำันกำับบริิษััทฯ	ริว้มี	5,918	ล้�นบ�ท

จำำ�นว้นพื่นักำง�นที�เข้้�ริ่ว้มีกำองท้นสิำ�ริองเลี�ยงชีีพื่	(Providend	Fund	–	PVD)

บริษัท (เฉพิาะบริษัทในประเทศไทย) มูี/ไมู่มูี PVD
จำานวนพินักงานที่
เข้้าร่วมู PVD (คน)

คิดเป็นสัดส่วนต่อ
พินักงานทั�งหมูด

1.		 บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน) มีี 27,196 ริ้อยละ	43

2.		 บริิษััท	ซึ่ีพื่ีแริมี	จำำ�กำัด มีี 1,589 ริ้อยละ	57

3.		 บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ริีเทลลิงคำ์	จำำ�กำัด มีี 647 ริ้อยละ	40
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บริษัท (เฉพิาะบริษัทในประเทศไทย) มูี/ไมู่มูี PVD
จำานวนพินักงานที่
เข้้าร่วมู PVD (คน)

คิดเป็นสัดส่วนต่อ
พินักงานทั�งหมูด

4.		 สิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์ มีี 602 ริ้อยละ	60

5.		 บริิษััท	โกำซึ่อฟท์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด มีี 479 ริ้อยละ	62

6.		 บริิษััท	ทเว้นตี�โฟริ์	ชี้อปปิ้ง	จำำ�กำัด มีี 350 ริ้อยละ	43

7.		 ว้ิทย�ลัยเทคำโนโลยีปัญญ�ภิว้ัฒน์ มีี 168 ริ้อยละ	52

8.		 บริิษััท	เคำ�น์เตอริ์เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด	 มีี 140 ริ้อยละ	69

9.		 บริิษััท	ออลล์	น�ว้	โลจำิสิติกำสิ์	จำำ�กำัด มีี 120 ริ้อยละ	52

10.		 บริิษััท	ปัญญธิ�ริ�	จำำ�กำัด มีี 83 ริ้อยละ	81

11.		 บริิษััท	ออลล์	เทรินนิ�ง	จำำ�กำัด มีี 53 ริ้อยละ	77

12.		 บริิษััท	เอ็มี	เอ	เอ็มี	ฮ�ริ์ท	จำำ�กำัด มีี 37 ริ้อยละ	86

13.		 บริิษััท	ออลล์	น�ว้	แมีนเนจำเมี้นท์	จำำ�กำัด มีี 16 ริ้อยละ	20

14.		 บริิษััท	ออลล์	กำ�ริ์เดี�ยน	จำำ�กำัด มีี 13 ริ้อยละ	50

15.		 โริงเริียนสิ�ธิิตสิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์ มีี 9 ริ้อยละ	39

16.	 บริิษััท	ออลล์	เว้ลเนสิ	จำำ�กำัด มีี 7 ริ้อยละ	28

17.		 บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ฟ้้ดแล็บ	จำำ�กำัด มีี 5 ริ้อยละ	63

บริิษััทฯ	 มีีนโยบ�ยสินับสิน้นให้คำณะกำริริมีกำ�ริกำองท้นสิำ�ริองเลี�ยงชีีพื่ข้องบริิษััทฯ	 คำัดเลือกำผู้้้จำัดกำ�ริกำองท้นที�ริ่ว้มีปฏิิบัติต�มีหลักำ 
ธิริริมี�ภิบ�ลกำ�ริลงทน้ที�บริิห�ริกำ�ริลงทน้อย่�งริบัผู้ดิชีอบ	โดยคำำ�น่งถืง่ปัจำจำยัสิิ�งแว้ดลอ้มี	สัิงคำมี	และธิริริมี�ภิบ�ล	(Environment,	Social,	
and	Governance	–	ESG)	มีีกำ�ริปฏิิบัติต�มีหลักำธิริริมี�ภิบ�ลกำ�ริลงท้นเป็นอย่�งดี	 เนื�องจำ�กำเป็นแนว้ท�งกำ�ริลงท้นที�นำ�ไปสิ้่ปริะโยชีน ์
ที�ดีที�สิ้ดข้องสิมี�ชีิกำกำองท้นซึ่่�งกำ็คำือพื่นักำง�นข้องบริิษััทฯ	ในริะยะย�ว้ได้

7.6 ข้้อมููลสำาคัญอื่นๆ 
7.6.1 ข้้อมููลข้องเลข้านุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ผู้ที่ได้รับมูอบหมูายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมู

ดูแลการทำาบัญชี และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏ์ิบัติงานข้องบริษัทฯ 
เลขานุการบริษััท

น�ยส้ิพื่จำน์	 ชิีตเกำษัริพื่งศ์	 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	 สิ�ยง�นบัญชีีและกำ�ริเงิน	 ได้ริับกำ�ริแต่งตั�งจำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริ
บริิษััทให้ดำ�ริงตำ�แหน่งเป็นเลข้�น้กำ�ริบริิษััทตั�งแต่ว้ันที�	 13	 สิิงห�คำมี	 2551	 โดยริ�ยละเอียดข้้อม้ีลข้องผู้้้ดำ�ริงตำ�แหน่ง
เลข้�น้กำ�ริบริิษััทปริ�กำฏิต�มีเอกำสิ�ริแนบ	1	

ในกำริณีที�เลข้�น้กำ�ริบริิษััทพื่้นจำ�กำตำ�แหน่งหริือไมี่อ�จำปฏิิบัติหน้�ที�ได้	 ให้คำณะกำริริมีกำ�ริแต่งตั�งเลข้�น้กำ�ริบริิษััท 
คำนใหมีภ่�ยในเก้ำ�สิิบว้นันับแตว่้นัที�เลข้�น้กำ�ริบริิษัทัคำนเดิมีพ้ื่นจำ�กำตำ�แหนง่หรืิอไมีอ่�จำปฏิิบตัหิน้�ที�	และให้คำณะกำริริมีกำ�ริ 
มีีอำ�น�จำมีอบหมี�ยให้กำริริมีกำ�ริคำนใดคำนหน่�งปฏิิบัติหน้�ที�แทนในชี่ว้งเว้ล�ดังกำล่�ว้

หัวหน�างานต่รวจำสอบภายใน	
น�ยกำฤษัด�	เอื�อปิยะชี�ติ	ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำดักำ�ริสิำ�นักำตริว้จำสิอบ	ทำ�หน้�ที�เป็นเลข้�น้กำ�ริคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ 

และหัว้หน้�ง�นตริว้จำสิอบภ�ยใน	โดยริ�ยละเอียดข้้อมี้ลข้องหัว้หน้�ง�นตริว้จำสิอบภ�ยในปริ�กำฏิต�มีเอกำสิ�ริแนบ	3
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ผิ้�ที�ได�รับมอบหมายให�รับผิิดชอบโดยต่รงในการควบคุมด้แลการทำาบัญชี
น�งสิ�ว้อ�ภ�ภริณ์	 วิ้สิิทธิิ�กำำ�ธิริ	 ผู้้้จำัดกำ�ริทั�ว้ไปสิำ�นักำ	 Accounting	 Shared	 Services	 ซึ่่�งเป็นผู้้้มีีคำ้ณสิมีบัติต�มี 

หลักำเกำณฑ์์ที�กำำ�หนดในปริะกำ�ศกำริมีพัื่ฒน�ธิ้ริกิำจำกำ�ริค้ำ�	 ได้ริับกำ�ริแต่งตั�งเป็นผู้้้คำว้บคำ้มีด้แลกำ�ริทำ�บัญชีีข้องบริิษััทฯ	
โดยมีีหน้�ที�แจำ้งริ�ยละเอียดที�เกำี�ยว้ข้้องกำับกำ�ริทำ�บัญชีีให้ถื้กำต้องคำริบถื้ว้นต�มีมี�ตริฐ�นกำ�ริบัญชีีและมี�ตริฐ�นริ�ยง�น
ท�งกำ�ริเงิน	 และมีีกำ�ริพัื่ฒน�คำว้�มีร้้ิต่อเนื�องท�งวิ้ชี�ชีีพื่ต�มีหลักำเกำณฑ์์	 วิ้ธิีกำ�ริ	 และริะยะเว้ล�ที�กำฎหมี�ยกำำ�หนด	 โดย
ริ�ยละเอยีดข้้อม้ีลข้องผู้้้ที�ได้ริบัมีอบหมี�ยให้ริบัผู้ดิชีอบโดยตริงในกำ�ริคำว้บคำม้ีด้แลกำ�ริทำ�บญัชีี	ปริ�กำฏิต�มีเอกำสิ�ริแนบ	1

หัวหน�างานกำากับด้แลการปฏิิบัต่ิงานของบริษััทฯ	
น�งสิ�ว้ว้ลัยน้ชี	 ข้ัติรัิตน์	 ผู้้้ช่ีว้ยผู้้้จำัดกำ�ริฝ่้�ยกำำ�กำับด้แลกำ�ริปฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ย	 เป็นหัว้หน้�ง�นกำำ�กำับด้แลกำ�ริ

ปฏิิบตังิ�นข้องบริิษัทัฯ	เพืื่�อทำ�หน�้ที�เป็นศน้ย์กำล�งกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำ�ริปฏิิบตัติ�มีกำฎเกำณฑ์์ข้องหนว่้ยง�นท�งกำ�ริที�กำำ�กำบั
ด้แลกำ�ริปริะกำอบธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	 และบริิษััทในกำล่้มี	 โดยริ�ยละเอียดข้้อม้ีลข้องหัว้หน้�ง�นกำำ�กัำบด้แลกำ�ริปฏิิบัติง�น 
ข้องบริิษััทฯ	ปริ�กำฏิต�มีเอกำสิ�ริแนบ	3

7.6.2 ข้้อมููลข้องหัวหน้างานนักลงทุนสัมูพิันธ์และข้้อมููลเพิื่อการติดต่อ 
น�งสิ�ว้จำิริ�พื่ริริณ	ทองตัน	ผู้้้จำัดกำ�ริทั�ว้ไปอ�ว้้โสิ	สิำ�นักำลงท้นสิัมีพื่ันธิ์	ทำ�หน้�ที�เป็นหัว้หน้�ง�นลงท้นสิัมีพื่ันธิ์	(Investor	

Relations)	ข้องบริิษััทฯ	ซึ่่�งทำ�หน้�ที�เป็นศ้นย์กำล�งในกำ�ริเปิดเผู้ยข้้อมี้ลสิำ�คำัญต่อนักำลงท้น	จำัดทำ�	MD&A	เผู้ยแพื่ริ่ให้กำับนักำลงท้น
ไว้้บนหน้�เว็้บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ	 ท้กำไตริมี�สิ	พื่ริ้อมีข้้อม้ีลงบกำ�ริเงินและผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นในร้ิปแบบ	 Powerpoint	 Presentation	 
ซึ่่�งแสิดงถ่ืงสิถื�นภ�พื่และผู้ลปริะกำอบกำ�ริข้องบริิษัทัฯ	และยงัมีีกำ�ริปริะช้ีมีแถืลงข้�่ว้แกำน่กัำว้เิคำริ�ะห	์นักำลงทน้	สืิ�อมีว้ลชีน	และผู้้ส้ินใจำ 
ทั�ว้ไปเป็นริ�ยไตริมี�สิ	

ในปี	 2564	 บริิษััทฯ	 ได้เผู้ยแพื่ริ่ข้้อม้ีลต่อนักำว้ิเคำริ�ะห์และนักำลงท้นริว้มี	 1,606	 ริ�ย	 โดยผู่้�นกำ�ริจำัดกำิจำกำริริมีเกำี�ยว้กำับ 
นักำลงท้นดังนี�

•	 บริริย�ยสิร้ิปผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นกำบันกัำว้เิคำริ�ะห์	(Analysts	Meeting)	และเข้้�ร่ิว้มีง�น	SET	Opportunity	Day	จำำ�นว้น	
8	 คำรัิ�ง	 โดยมีีหน่ว้ยง�นลงท้นสัิมีพื่ันธิ์และผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิงข้องบริิษััทฯ	 เป็นผู้้้ชีี�แจำงข้้อม้ีลและผู้ลปริะกำอบกำ�ริ 
บริิษััทฯ	พื่ริ้อมีทั�งตอบข้้อซึ่ักำถื�มี	(Virtual	Conference)

•	 จำัดกำิจำกำริริมีโริดโชีว์้ทั�งในปริะเทศและต่�งปริะเทศ	 จำำ�นว้น	 12	 คำรัิ�ง	 เพืื่�อพื่บปะนักำลงท้นสิถื�บันอย่�งสิมีำ��เสิมีอ	
(Virtual	Conference)

•	 กำ�ริพื่บปะนักำลงท้นและนักำวิ้เคำริ�ะห์โดยผู้่�นกำ�รินัดหมี�ย	 (Virtual	 Conference)	 ริว้มี	 55	 คำรัิ�ง	 และผู้่�นท�ง 
โทริศัพื่ท์ริว้มี	300	คำริั�ง

•	 จำัดกำิจำกำริริมีท�งกำ�ริตล�ดโดยให้นักำวิ้เคำริ�ะห์	 นักำลงท้น	 เข้้�เยี�ยมีชีมีพืื่�นที�ดำ�เนินง�นข้องบริิษััทฯ	 ในปี	 2564	 
ไมี่มีีกำ�ริจัำดกำิจำกำริริมีดังกำล่�ว้	 อันเนื�องมี�จำ�กำมี�ตริกำ�ริคำว้บคำ้มีกำ�ริแพื่ร่ิริะบ�ดข้อง	 COVID-19	 ทำ�ให้ต้องจำำ�กำัด 
กำ�ริเข้้�-ออกำสิถื�นที�จำ�กำบ้คำคำลภ�ยนอกำ	

•	 จำัดง�นแถืลงข้่�ว้ผู้ลปริะกำอบกำ�ริข้องบริิษััทฯ	และจำดหมี�ยข้่�ว้ข้องบริิษััทฯ	จำำ�นว้น	4	คำริั�ง

นักำลงท้นสิ�มี�ริถืติดต่อนัดหมี�ยเพืื่�อสิอบถื�มีข้้อม้ีลข้องบริิษััทฯ	 ผู้่�นท�งโทริศัพื่ท์	 อีเมีล	 และกำ�ริปริะช้ีมีริ่ว้มีกำัน	 
หริือศ่กำษั�ข้้อมี้ลผู้่�นท�งเว้็บไซึ่ต์	http://www.cpall.co.th/Investor-Relations	หริือติดต่อข้อข้้อมี้ลจำ�กำหน่ว้ยง�นลงท้นสิัมีพื่ันธิ์
ต�มีที�อย้่ด้�นล่�งนี�

ท�งโทริศัพื่ท์	 :	 0-2071-4369
ท�งโทริสิ�ริ	 :	 0-2071-8617
ท�งอีเมีล	 :	 investor@cpall.co.th
ท�งจำดหมี�ย	 :	 หน่ว้ยง�นลงท้นสิัมีพื่ันธิ์	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
	 	 เลข้ที�	119	ชีั�น	12	อ�คำ�ริธิ�ริ�สิ�ทริ	ซึ่อยสิ�ทริ	5	
	 	 ถืนนสิ�ทริใต้	แข้ว้งท้่งมีห�เมีฆ	เข้ตสิ�ทริ	กำริ้งเทพื่มีห�นคำริ	10120
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7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1.	 ค่าต่อบแทนจำากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)

ในปี	2564	บริิษััทฯ	จำ่�ยคำ่�ตอบแทนกำ�ริสิอบบัญชีี	ให้แกำ่ผู้้้สิอบบัญชีีข้องบริิษััทฯ	ได้แกำ่	น�งมีัญชี้ภ�	สิิงห์สิ้ข้สิว้ัสิดิ�	
ผู้้้สิอบบัญชีีริับอน้ญ�ตทะเบียนเลข้ที�	 6112	แห่งบริิษััท	 เคำพื่ีเอ็มีจำี	ภ้มีิไชีย	สิอบบัญชีี	 จำำ�กำัด	จำำ�นว้น	5,970,000	บ�ท	
นอกำจำ�กำนี�	บริิษััท	เคำพื่ีเอ็มีจำี	ภ้มีิไชีย	สิอบบัญชีี	จำำ�กำัด	ยังเป็นผู้้้สิอบบัญชีีข้องบริิษััทย่อยข้องบริิษััทฯ	(ไมี่นับริว้มีบริิษััท 
ในกำล่้มีแมีค็ำโคำริ)	ในปริะเทศไทยริว้มี	21	แหง่	และบริิษัทัยอ่ยในต�่งปริะเทศอกีำ	2	แหง่	คำอื	Lotus	Distribution	Investment	
Limited	และ	Albuera	International	Limited	ริว้มีคำ่�ตอบแทนทั�งสิิ�น	6,372,000	บ�ทต่อปี

สิ่ว้นบริิษััทย่อยอื�นในต่�งปริะเทศอีกำ	 5	 แห่ง	 ได้แกำ่	 Successor	 Investments	 Limited,	 Successor	 (China)	 
Investments	Limited,	CPALL	LAOS	CO.,	LTD.,	CPALL	(Cambodia)	Co.,	Ltd.	และ	All	Convenience	Logistic	Co.,	Ltd.
จำ่�ยให้กำับเคำพื่ีเอ็มีจำีต่�งปริะเทศ	และถื่งแมี้ว้่�ผู้้้สิอบบัญชีีบริิษััทย่อยอื�นจำะไมี่ใชี่บริิษััท	เคำพื่ีเอ็มีจำี	ภ้มีิไชีย	สิอบบัญชีี	จำำ�กำัด	 
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัจำะด้แลให้สิ�มี�ริถืจัำดทำ�งบกำ�ริเงนิได้ทนักำำ�หนดเว้ล�ในกำ�ริออกำงบกำ�ริเงินข้องบริิษัทัฯ	และบริิษัทัย่อย

2.	 ค่าบริการอ่�น	(Non-audit	Service)
ในปี	2564	บริิษััทฯ	และบริิษััทย่อยไมี่ได้ริับบริิกำ�ริจำ�กำบริิษััท	เคำพื่ีเอ็มีจำี	ภ้มีิไชียสิอบบัญชีี	จำำ�กำัด	

7.6.4 ข้้อมููลเกี่ยวกับโครงการสะสมูหุ้นสำาหรับพินักงาน 
 (Employee Joint Investment Program – EJIP) ครั�งที่ 3

บริิษััท	 ซึ่ีพีื่	 ออลล์	 จำำ�กำัด	 (มีห�ชีน)	 และบริิษััทย่อย	 มีีนโยบ�ยให้พื่นักำง�นได้มีีส่ิว้นริ่ว้มีในคำว้�มีเป็นเจำ้�ข้องบริิษััท	 
เพืื่�อสิริ�้งแริงจำง้ใจำใหพ้ื่นักำง�นมีีคำว้�มีจำงริกัำภกัำดตีอ่องคำก์ำริ	และม่้ีงมัี�นที�จำะทำ�ง�นเพืื่�อเตบิโตไปพื่ริอ้มีกัำบองคำก์ำริ	จำง่ไดข้้ย�ยโคำริงกำ�ริ
สิะสิมีห้้นสิำ�หริับพื่นักำง�น	Employee	Joint	Investment	Program	(EJIP)	เป็นคำริั�งที�	3	โดยมีีหลักำเกำณฑ์์ดังนี�

1.	 ลักษัณะโครงการ
เป็นโคำริงกำ�ริสิำ�หริับบริิษััทจำดทะเบียนในตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย	 เพื่ื�อสินับสิน้นให้พื่นักำง�นมีีกำ�ริลงท้น

แบบสิะสิมีห้้นข้องบริิษััทที�ตนทำ�ง�นอย้่เป็นริ�ยงว้ด	(เชี่น	ริ�ยเดือน	หริือริ�ยไตริมี�สิ)	ต�มีคำว้�มีสิมีัคำริใจำด้ว้ยหลักำกำ�ริ
เฉลี�ยต้นท้น	(Dollar	Cost	Average)

EJIP

บริษััทหลักทรัพย์ที�เป็นคนด้แลโครงการ	
ทำาการซี่�อหุ�นของบริษััทฯ	ในแต่่ละงวด
ต่ามสัญญาที�ได�ทำาไว�กับพนักงาน

บริษััทหลักทรัพย์จำัดสรรจำำานวนหลักทรัพย์ลงในบัญชีของพนักงาน

แบ่งเงินเด่อนบางส่วนซี่�อหุ�น
ของบริษััทฯ	เป็นประจำำาทุกงวด

พันักงานที่่�ม่ส่ิที่ธิและส่มัครใจ้

สมทบเงินให�พนักงานเพ่�ม 
เพ่�อซี่�อหุ�นของบริษััทฯ	เป็นประจำำาทุกงวด

บริษ์ัที่ฯ

แบบ 56-1 ONE REPORT | รายงานประจำำาป ี2564 | บริษััท ซีีพีี ออลล์ จำำากััด (มหาชน)146



2.	 ร้ปแบบโครงการ

หลักำทริัพื่ย์ที�ทำ�กำ�ริซึ่ื�อ ห้้นสิ�มีัญ	CPALL	ที�ทำ�กำ�ริซึ่ื�อข้�ยในตล�ดหลักำทริัพื่ย์

คำว้�มีถืี�ในกำ�ริลงท้น เป็นริ�ยเดือนริะบ้ว้ันที�แน่นอน	

จำำ�นว้นเงินที�ลงท้นต่อคำริั�ง	

(ต่อพื่นักำง�น	1	คำน)

พื่นักำง�น	:	ริ้อยละ	5	หริือ	7	ข้องเงินเดือนพื่นักำง�น	(ต�มีแต่พื่นักำง�นจำะเลือกำ)

บริิษััทฯ	:	สิมีทบเพื่ิ�มีริ้อยละ	80	ข้องเงินที�พื่นักำง�นสิะสิมีแต่ละเดือน

ริะยะเว้ล�โคำริงกำ�ริ 1	กำริกำฎ�คำมี	2560	-	30	มีิถื้น�ยน	2565	(ริว้มี	5	ปี)

ว้ิธิีกำ�ริชีำ�ริะริ�คำ� ซึ่ื�อ	–	หักำจำ�กำเงินเดือนพื่นักำง�นและเงินสิมีทบข้องบริิษััทฯ

ข้�ย	–	โอนเงินเข้้�บัญชีีธิน�คำ�ริข้องพื่นักำง�น

กำ�ริสิั�งซึ่ื�อหลักำทริัพื่ย์ สิั�งซึ่ื�อหลักำทริัพื่ย์จำ�กำบริิษััทหลักำทริัพื่ย์คำ้่สิัญญ�เป็นไปโดยอัตโนมีัติต�มีสิัญญ�ที�พื่นักำง�น 

ทำ�ไว้้กำับบริิษััทหลักำทริัพื่ย์นั�นๆ

กำ�ริสิ่งมีอบหลักำทริัพื่ย์ บริิษััทหลักำทริัพื่ย์จำะเปิดบัญชีีซึ่ื�อข้�ยหลักำทริัพื่ย์ในชีื�อข้องพื่นักำง�นแต่ละบ้คำคำล	หลังจำ�กำ 

กำ�ริซึ่ื�อหลักำทริัพื่ย์เสิริ็จำสิมีบ้ริณ์แล้ว้	หลักำทริัพื่ย์จำะถื้กำโอนเข้้�บัญชีีข้องพื่นักำง�นนั�นๆ

ผู้ลปริะโยชีน์ในหลักำทริัพื่ย์ เงินปันผู้ล	(Dividend	Gain)	จำะตกำกำับพื่นักำง�นในฐ�นะเจำ้�ข้องหลักำทริัพื่ย์โดยตริง

ผู้ลปริะโยชีน์ในด้�นริ�คำ�	(Capital	Gain)	จำะตกำแกำ่พื่นักำง�นเมีื�อพื่นักำง�นมีีสิิทธิิในกำ�ริข้�ย

หลักำทริัพื่ย์

พื่นักำง�นสิ�มี�ริถืใชี้สิิทธิิอื�นๆ	ในห้้นที�พื่นักำง�นถืือคำริอง	อ�ทิ	สิิทธิิในกำ�ริจำองห้้นเพื่ิ�มีท้น	

(Rights	Issue)	ใบสิำ�คำัญแสิดงสิิทธิิ	(Warrant)	กำ�ริเข้้�ปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้น	(Shareholders’	

Meeting)

กำ�ริข้�ยหลักำทริัพื่ย์ พื่นักำง�นสิ�มี�ริถืข้�ยได้ต�มีริะยะเว้ล�ที�ทำ�สิัญญ�ไว้้กำับบริิษััทฯ

ภ�ษัีที�เกำี�ยว้ข้้อง พื่นักำง�นต้องเสิียภ�ษัีเงินได้บ้คำคำลธิริริมีด�สิำ�หริับจำำ�นว้นที�บริิษััทฯ	สิมีทบให้

บริิษััทฯ	สิ�มี�ริถืหักำลดหย่อนภ�ษัีเงินได้นิติบ้คำคำลจำ�กำจำำ�นว้นเงินที�สิมีทบให้กำับพื่นักำง�นได้	

เพื่ริ�ะถืือเป็นกำ�ริจำ่�ยคำ่�ตอบแทนให้กำับพื่นักำง�น

*	คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีอบอำ�น�จำให้คำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริพื่ิจำ�ริณ�ต�มีคำว้�มีเหมี�ะสิมีในกำ�ริข้อแกำ้ไข้	เปลี�ยนแปลง	เพื่ิ�มีเติมี	 

หลักำเกำณฑ์์ข้องโคำริงกำ�ริ	ริว้มีทั�งข้อยกำเลิกำโคำริงกำ�ริกำ่อนกำำ�หนด

3.	 คุณสมบัต่ิของพนักงานที�เข�าร่วมโครงการ
เป็นพื่นักำง�นข้องบริิษััทฯ	 และบริิษััทย่อยในปริะเทศไทย	 ตั�งแต่ริะดับผู้้้ชี่ว้ยผู้้้จำัดกำ�ริแผู้นกำหริือเทียบเท่�ข่้�นไป	 

(ไมี่ริว้มีกำริริมีกำ�ริบริิษััทและที�ปริ่กำษั�)	ที�มีีอ�ย้กำ�ริทำ�ง�นนับจำนถื่งว้ันเริิ�มีจำ่�ยเงินสิะสิมีไมี่น้อยกำว้่�	3	ปี
อน่�ง	 เนื�องด้ว้ยสิถื�นกำ�ริณ์กำ�ริริะบ�ดข้องโริคำติดเชีื�อไว้ริัสิโคำโริน�	 2019	 (COVID-19)	ที�ปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริ

บริิห�ริข้องบริิษััทฯ	คำริั�งที�	4/2563	เมีื�อว้ันที�	29	เมีษั�ยน	2563	ได้พื่ิจำ�ริณ�ผู้ลกำริะทบและคำว้�มีเดือดริ้อนข้องพื่นักำง�น
และคำริอบคำริวั้จำ�กำสิถื�นกำ�ริณ์ดงักำล�่ว้ที�พื่นักำง�นจำะตอ้งถ้ืกำหกัำเงนิเดือนบ�งสิว่้นเพืื่�อซึ่ื�อห้น้ข้องบริิษัทัฯ	ต�มีโคำริงกำ�ริ	EJIP	 
เป็นปริะจำำ�ทก้ำเดอืน	จำง่มีีมีติอน้มัีตใิห้หย้ดพัื่กำโคำริงกำ�ริ	EJIP	ชัี�ว้คำริ�ว้เริิ�มีตั�งแตสิ่ิ�นเดอืนพื่ฤษัภ�คำมี	2563	เป็นตน้ไป	จำนกำว่้� 
สิถื�นกำ�ริณ์ข้องโริคำติดเชีื�อ	COVID-19	จำะคำลี�คำล�ยลง
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รายงานผลการดูำาเนินงานสำาคัญ
ดู้านการกำากับดููแลกิจการ



8.1 สรุปผลการปฏ์ิบัติงานข้องคณะกรรมูการในรอบปีที่ผ่านมูา
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีีบทบ�ทสิำ�คำัญในกำ�ริกำำ�หนดนโยบ�ยข้องบริิษััทฯ	 โดยริ่ว้มีกัำบคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริและคำณะเจำ้�หน้�ที�

บริิห�ริริะดับส้ิงในกำ�ริกำำ�หนดคำ่�นิยมี	 วั้ฒนธิริริมีองคำ์กำริ	 ว้ิสิัยทัศน์	 พัื่นธิกำิจำ	 จำ้ดปริะสิงคำ์ธิ้ริกำิจำ	 นโยบ�ยกำ�ริเงิน	 กำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	 
กำลย้ทธิ์	 แผู้นกำ�ริดำ�เนินง�น	 และงบปริะมี�ณข้องบริิษััทฯ	 เป็นปริะจำำ�ท้กำปี	 ตลอดจำนกำำ�กำับด้แลเพื่ื�อให้มัี�นใจำว้่�กำ�ริจำัดทำ�กำลย้ทธิ์ 
และแผู้นง�นปริะจำำ�ปีสิอดคำล้องกำับวั้ตถื้ปริะสิงคำ์และเป้�หมี�ยหลักำข้องบริิษััทฯ	 ซึ่่�งในกำ�ริกำำ�หนดกำลย้ทธิ์และแผู้นง�นปริะจำำ�ปี	 ได้มีี 
กำ�ริวิ้เคำริ�ะห์สิภ�พื่แว้ดล้อมี	 คำว้�มีท้�ท�ยและโอกำ�สิที�สิ่งผู้ลกำริะทบต่อกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำ	 กำ�ริเพิื่�มีข้ีดคำว้�มีสิ�มี�ริถืในกำ�ริแข่้งข้ัน	 
กำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มีเพื่ียงพื่อข้องริะบบกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยใน	 เพืื่�อให้ออกำมี�เป็นว้ัตถื้ปริะสิงคำ์เชีิงกำลย้ทธ์ิและกำลย้ทธ์ิหลักำที�องค์ำกำริ 
ให้คำว้�มีสิำ�คำัญในริะยะเว้ล�	5	ปี	

การประชุมคณะกรรมการ
1.	 บริิษััทฯ	มีีกำ�ริปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริในว้�ริะปกำติไตริมี�สิละ	1	คำริั�ง	และกำริริมีกำ�ริบริิษััทต้องเข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริ

บริิษัทัอย่�งสิมีำ��เสิมีอเพืื่�อริบัทริ�บและร่ิว้มีตดัสิินใจำในกำ�ริดำ�เนินธิร้ิกิำจำข้องบริิษัทัฯ	โดยมีีกำ�ริจัำดปริะช้ีมีอย่�งน้อยปีละ	7	คำรัิ�ง
2.	 บริิษััทฯ	 สิ่งเสิริิมีให้กำริริมีกำ�ริท้กำคำนข้องบริิษััทฯ	 มีีสิัดส่ิว้นข้องกำ�ริเข้้�ริ่ว้มีปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริอย่�งน้อยริ้อยละ	 75	 

ข้องกำ�ริปริะชี้มีทั�งปีโดยกำำ�หนดว้ันปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริอย่�งเป็นท�งกำ�ริล่ว้งหน้�เป็นเว้ล�	1	ปี	 เพื่ื�อให้กำริริมีกำ�ริสิ�มี�ริถื
จำัดสิริริเว้ล�ในกำ�ริเข้้�ปริะช้ีมีได้	 อย่�งไริก็ำต�มีอ�จำมีีกำ�ริเริียกำปริะช้ีมีเพิื่�มีเติมีได้ห�กำมีีว้�ริะพื่ิเศษัต้องข้อมีติอน้มัีติจำ�กำ
กำริริมีกำ�ริหริือพิื่จำ�ริณ�เรืิ�องที�มีีคำว้�มีสิำ�คำัญเริ่งด่ว้น	 ในปี	 2564	 กำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทท้กำคำนเข้้�ร่ิว้มีปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริ
บริิษััทคำิดเป็นริ้อยละ	99.28	ข้องกำ�ริปริะชี้มีทั�งปี

3.	 ในปี	 2564	 บริิษััทฯ	 มีีกำ�ริปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริจำำ�นว้น	 9	 คำรัิ�ง	 ซึ่่�งเหมี�ะสิมีกำับภ�ริะหน้�ที�และคำว้�มีรัิบผิู้ดชีอบข้อง 
คำณะกำริริมีกำ�ริและกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำข้องบริิษััทฯ	 ในปีที�ผู้่�นมี�ซึ่่�งกำริริมีกำ�ริบริิษััททั�งคำณะเข้้�ร่ิว้มีปริะช้ีมีร้ิอยละ	 99	 
และมีีกำ�ริปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริที�ไมี่เป็นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	1	คำริั�ง	โดยกำริริมีกำ�ริเข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มีคำริบท้กำคำน	

4.	 บริิษััทฯ	 จำัดสิ่งหนังสิือเชิีญปริะช้ีมีและเอกำสิ�ริปริะกำอบกำ�ริปริะช้ีมีโดยมีีริ�ยละเอียดคำริบถื้ว้นในแต่ละว้�ริะให้กำริริมีกำ�ริ 
ล่ว้งหน้�อย่�งน้อย	 7	 ว้ัน	 เพืื่�อให้กำริริมีกำ�ริได้มีีเว้ล�ศ่กำษั�ข้้อม้ีลอย่�งเพีื่ยงพื่อ	 อันจำะเป็นปริะโยชีน์ต่อกำ�ริพิื่จำ�ริณ�ตัดสิิน
ใจำ	นอกำจำ�กำนี�	 ในกำ�ริพิื่จำ�ริณ�เรืิ�องหน่�งเรืิ�องใดกำริริมีกำ�ริมีีสิิทธิิข้อด้หริือตริว้จำเอกำสิ�ริที�เกำี�ยว้ข้้อง	 ข้อให้ฝ่้�ยบริิห�ริชีี�แจำง 
ข้้อมี้ลริ�ยละเอียดเพื่ิ�มีเติมี

5.	 บริิษััทฯ	 ยังไมี่ได้กำำ�หนดนโยบ�ยเป็นล�ยลักำษัณ์อักำษัริเกำี�ยว้กัำบจำำ�นว้นองค์ำปริะช้ีมีขั้�นตำ��	ณ	 ข้ณะที�คำณะกำริริมีกำ�ริจำะลงมีติ
ในที�ปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริว้่�ต้องมีีกำริริมีกำ�ริอย้่ไมี่น้อยกำว้่�	2	 ใน	3	ข้องจำำ�นว้นกำริริมีกำ�ริทั�งหมีด	แต่ในท�งปฏิิบัติบริิษััทฯ	
ได้ดำ�เนินกำ�ริเช่ีนนี�มี�เป็นเว้ล�หล�ยปีแล้ว้โดยสิ�มี�ริถืพิื่จำ�ริณ�ได้จำ�กำต�ริ�งริ�ยชืี�อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทโดยในปี	 2564	
มีีกำ�ริปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทริว้มีทั�งหมีด	 9	 คำรัิ�ง	 กำริริมีกำ�ริท้กำคำนเข้้�ร่ิว้มีปริะช้ีมีคำริบท้กำคำรัิ�งจำำ�นว้น	 8	 คำรัิ�ง	 และมีี	 
1	คำริั�งที�กำริริมีกำ�ริจำำ�นว้น	15	คำน	จำ�กำทั�งหมีด	16	คำน	เข้้�ปริะชี้มีคำิดเป็นริ้อยละ	93.75

6.	 ในกำ�ริปริะช้ีมีแต่ละคำรัิ�งที�ปริะช้ีมีได้มีีกำ�ริซึ่ักำถื�มีฝ่้�ยจำัดกำ�ริและมีีกำ�ริใช้ีด้ลยพิื่นิจำที�ริอบคำอบ	 มีีกำ�ริอภิปริ�ยแสิดงคำว้�มี 
คำิดเห็นได้อย่�งอิสิริะและโปริ่งใสิ	 โดยคำำ�น่งถื่งผู้ลปริะโยชีน์ข้องผู้้้ถืือห้้นและผู้้้มีีส่ิว้นเกำี�ยว้ข้้องอย่�งเป็นธิริริมี	 และกำริริมีกำ�ริ 
ผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียในเรืิ�องที�พื่ิจำ�ริณ�โดยนัยสิำ�คำัญต้องออกำจำ�กำห้องปริะช้ีมีในริะหว่้�งกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�เรืิ�องดังกำล่�ว้	 นอกำจำ�กำนี� 
ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริยังได้จำัดสิริริเว้ล�ให้กำับที�ปริะช้ีมีอย่�งเพื่ียงพื่อเพืื่�อให้กำริริมีกำ�ริได้ริ่ว้มีกัำนอภิปริ�ยปัญห�และแนว้ท�ง 
แกำ้ไข้	 และยังได้มีีกำ�ริเชีิญผู้้้บริิห�ริที�เกำี�ยว้ข้้องเข้้�ริ่ว้มีปริะช้ีมีในว้�ริะที�นำ�เสินอเพืื่�อให้สิ�ริสินเทศริ�ยละเอียดเพิื่�มีเติมีห�กำ
มีีปริะเด็นซึ่ักำถื�มี	และเป็นโอกำ�สิที�ทำ�ให้ริ้้จำักำผู้้้บริิห�ริริะดับสิ้งสิำ�หริับใชี้ปริะกำอบกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�แผู้นกำ�ริสิืบทอดง�นอีกำด้ว้ย

7.	 หลังกำ�ริปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริ	 เลข้�น้กำ�ริบริิษััทเป็นผู้้้จำัดทำ�ริ�ยง�นกำ�ริปริะช้ีมีเป็นล�ยลักำษัณ์อักำษัริที�มีีคำว้�มีถ้ืกำต้อง	 
คำริบถ้ืว้น	ชัีดเจำน	ทั�งผู้ลกำ�ริปริะช้ีมีและคำว้�มีเหน็กำริริมีกำ�ริ	และจำดัเกำบ็ริ�ยง�นกำ�ริปริะช้ีมีที�ผู่้�นกำ�ริรัิบริองจำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริ 
ไว้้ที�หน่ว้ยง�นเลข้�น้กำ�ริบริิษััท	 เพืื่�อให้กำริริมีกำ�ริหริือผู้้้เกีำ�ยว้ข้้องที�มีีสิิทธิิสิ�มี�ริถืเริียกำด้ข้้อม้ีลหริือตริว้จำสิอบได้	 นอกำจำ�กำนี� 
ยังติดต่อปริะสิ�นง�นกำับหน่ว้ยง�นภ�ยในบริิษััทฯ	ให้ปฏิิบัติต�มีมีติคำณะกำริริมีกำ�ริอย่�งเคำริ่งคำริัด

8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ 
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8.	 บริิษััทฯ	 ได้จำัดห�ที�ปร่ิกำษั�หริือผู้้้เชีี�ยว้ชี�ญภ�ยนอกำมี�ให้คำว้�มีเห็นหริือข้้อม้ีลเพิื่�มีเติมีแกำ่คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทในบ�งกำริณี	
โดยบริิษััทฯ	เป็นผู้้้ริับผู้ิดชีอบคำ่�ใชี้จำ่�ย

8.1.1 การสรรหา พิัฒนา และประเมูินผลการปฏ์ิบัติหน้าที่ข้องคณะกรรมูการ
1.		 การสรรหา

บริิษััทฯ	 ได้แต่งตั�งคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริเพืื่�อทำ�หน้�ที�พื่ิจำ�ริณ�หลักำเกำณฑ์์และ
ว้ิธิีกำ�ริในกำ�ริสิริริห�บ้คำคำลที�มีีคำ้ณสิมีบัติที�เหมี�ะสิมีมี�ดำ�ริงตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริ	 ซึ่่�งจำะมีีกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�ทบทว้นเป็นปริะจำำ�
ท้กำปีเพื่ื�อให้สิอดคำล้องกำับกำลย้ทธิ์และแนว้ท�งกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำข้องบริิษััทฯ	 (ริ�ยละเอียดข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนด 
คำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	ปริ�กำฏิในหัว้ข้้อ	7.3.1)

(1)	 กู้รรมกู้ารอิสระ
ในกำริณบีค้ำคำลที�จำะเสินอชืี�อใหเ้ป็นกำริริมีกำ�ริอสิิริะและ/หริอืกำริริมีกำ�ริช้ีดยอ่ยต�่งๆ	นอกำจำ�กำจำะตอ้งมีีคำณ้สิมีบตัิ

คำริบถื้ว้นตริงต�มีข้้อกำำ�หนดข้องกำริริมีกำ�ริอิสิริะข้องปริะกำ�ศคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กัำบตล�ดท้นและกำฎบัตริข้อง 
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและ/หริือกำฎบัตริคำณะกำริริมีกำ�ริชี้ดย่อยแล้ว้	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทยังต้องพื่ิจำ�ริณ�ว้่�บ้คำคำล
ที�จำะเสินอชืี�อให้เป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะและ/หรืิอกำริริมีกำ�ริช้ีดย่อยสิ�มี�ริถืให้คำว้�มีคำิดเห็นได้อย่�งเป็นอิสิริะและเป็น
ไปต�มีเกำณฑ์์ที�เกำี�ยว้ข้้อง

บริิษััทฯ	มีีกำริริมีกำ�ริอิสิริะจำำ�นว้น	6	คำน	คำิดเป็นสิัดสิ่ว้น	1	ใน	3	ข้องกำริริมีกำ�ริทั�งคำณะ	ได้แกำ่	น�ยปริีดี	บ้ญยัง	
น�ยผู้ด้ง	เตชีะศริินทริ์	พื่ล.ต.อ.	พื่ัชีริว้�ท	ว้งษั์สิ้ว้ริริณ	ศ.	(พื่ิเศษั)	ปริะสิพื่สิ้ข้	บ้ญเดชี	น�งนำ��ผู้่�ง	ว้งศ์สิมีิทธิิ�	และ 
ศ.	(พื่ิเศษั)	ดริ.	กำิตติพื่งษั์	กำิตย�ริักำษั์

•	 ค้ณีสมบ้ติของกู้รรมกู้ารอิสระ
คำ้ณสิมีบัติข้องกำริริมีกำ�ริอิสิริะข้องบริิษััทฯ	 นอกำจำ�กำปริะกำอบด้ว้ยคำ้ณสิมีบัติทั�ว้ไปต�มีพื่ริะริ�ชีบัญญัติ

บริิษััทมีห�ชีนจำำ�กำัด	 พื่ริะริ�ชีบัญญัติหลักำทริัพื่ย์และตล�ดหลักำทริัพื่ย์	 และกำฎหมี�ยอื�นๆ	 ที�เกำี�ยว้ข้้องแล้ว้	 
ยงัต้องมีีคำณ้สิมีบตัเิฉพื่�ะต�มีปริะกำ�ศคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัตล�ดทน้และกำฎบตัริข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัอกีำด้ว้ย

นอกำจำ�กำนี�	บริิษััทฯ	ยังได้กำำ�หนดให้สิัดสิ่ว้นที�กำริริมีกำ�ริอิสิริะจำะสิ�มี�ริถืถืือคำริองหลักำทริัพื่ย์ข้องบริิษััทฯ	 
ในข้้อ	 1	 และข้้อ	 8	 มีีคำว้�มีเข้้มีงว้ดกำว้่�ข้้อกำำ�หนดขั้�นตำ��ต�มีปริะกำ�ศข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับตล�ดท้น	 
โดยกำริริมีกำ�ริอิสิริะข้องบริิษััทฯ	จำะมีีคำ้ณสิมีบัติเฉพื่�ะดังนี�

1.	 ถืือห้้นไมี่เกำิน	0.5%	ข้องจำำ�นว้นห้้นที�มีีสิิทธิิออกำเสิียงทั�งหมีดข้องบริิษััทฯ	บริิษััทใหญ่	บริิษััทย่อย	
บริิษััทริ่ว้มี	 ผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	 หรืิอผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีข้องบริิษััทฯ	 ทั�งนี�	 ให้นับริว้มีกำ�ริถืือห้้นข้อง 
ผู้้้ที�เกำี�ยว้ข้้องข้องกำริริมีกำ�ริอิสิริะริ�ยนั�นๆ	ด้ว้ย

2.	 ไมีเ่ป็นหริอืเคำยเป็นกำริริมีกำ�ริที�มีีสิว่้นร่ิว้มีบริิห�ริง�น	ล้กำจำ�้ง	พื่นักำง�น	ที�ปร่ิกำษั�ที�ไดเ้งนิเดอืนปริะจำำ�	
หริือผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีข้องบริิษััทฯ	 บริิษััทใหญ่	 บริิษััทย่อย	 บริิษััทริ่ว้มี	 บริิษััทย่อยลำ�ดับเดียว้กำัน	 
ผู้้ถ้ือืห้น้ริ�ยใหญ	่หริอืข้องผู้้มี้ีอำ�น�จำคำว้บคำม้ีข้องบริิษัทัฯ	เว้้นแตจ่ำะไดพ้ื่น้จำ�กำกำ�ริมีีลกัำษัณะดงักำล�่ว้
มี�แล้ว้ไม่ีน้อยกำว้่�	 2	 ปี	 ทั�งนี�ลักำษัณะต้องห้�มีดังกำล่�ว้ไมี่ริว้มีถื่งกำริณีที�กำริริมีกำ�ริอิสิริะเคำยเป็น
ข้้�ริ�ชีกำ�ริหริอืที�ปร่ิกำษั�ข้องสิว่้นริ�ชีกำ�ริซึ่่�งเป็นผู้้้ถือืห้้นริ�ยใหญห่ริอืผู้้มี้ีอำ�น�จำคำว้บคำม้ีข้องบริิษัทัฯ	

3.	 ไม่ีเป็นบ้คำคำลที�มีีคำว้�มีสัิมีพัื่นธิ์ท�งสิ�ยโลหิต	 หริือโดยกำ�ริจำดทะเบียนต�มีกำฎหมี�ย	 ในลักำษัณะ 
ที�เป็น	บิด�มี�ริด�	คำ้่สิมีริสิ	พื่ี�น้อง	และบ้ตริ	ริว้มีทั�งคำ้่สิมีริสิข้องบ้ตริ	ข้องผู้้้บริิห�ริ	ผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	
ผู้้มี้ีอำ�น�จำคำว้บคำม้ี	หรืิอบค้ำคำลที�จำะไดรั้ิบกำ�ริเสินอใหเ้ป็นผู้้บ้ริิห�ริหริอืผู้้มี้ีอำ�น�จำคำว้บคำม้ีข้องบริิษัทัฯ	
หริือบริิษััทย่อย

4.	 ไมีมี่ีหริอืเคำยมีีคำว้�มีสัิมีพัื่นธิท์�งธิร้ิกิำจำกำบับริิษัทัฯ	บริิษัทัใหญ	่บริิษัทัย่อย	บริิษัทัริว่้มี	ผู้้ถ้ือืห้น้ริ�ยใหญ ่
หริอืผู้้มี้ีอำ�น�จำคำว้บคำม้ีข้องบริิษัทัฯ	ในลักำษัณะที�อ�จำเป็นกำ�ริขั้ดข้ว้�งกำ�ริใช้ีว้จิำ�ริณญ�ณอย่�งอสิิริะ
ข้องตน	 ริว้มีทั�งไมี่เป็นหริือเคำยเป็นผู้้้ถืือห้้นที�มีีนัย	 หรืิอผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีข้องผู้้้ที�มีีคำว้�มีสัิมีพื่ันธิ ์
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ท�งธิ้ริกำิจำกำับบริิษััทฯ	บริิษััทใหญ่	บริิษััทย่อย	บริิษััทริ่ว้มี	ผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	หริือผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มี
ข้องบริิษััทฯ	เว้้นแต่จำะได้พื่้นจำ�กำกำ�ริมีีลักำษัณะดังกำล่�ว้มี�แล้ว้ไมี่น้อยกำว้่�	2	ปี

5.	 ไมี่เป็นหริือเคำยเป็นผู้้้สิอบบัญชีีข้องบริิษััทฯ	บริิษััทใหญ่	 บริิษััทย่อย	บริิษััทร่ิว้มี	 ผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	
หริือผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีข้องบริิษััทฯ	และไมี่เป็นผู้้้ถืือห้้นที�มีีนัย	ผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มี	หริือห้้นสิ่ว้นข้อง
สิำ�นกัำง�นสิอบบญัชีี	ซึ่่�งมีีผู้้้สิอบบญัชีีข้องบริิษัทัฯ	บริิษัทัใหญ	่บริิษัทัย่อย	บริิษัทัร่ิว้มี	ผู้้ถื้ือห้้นริ�ยใหญ่	 
หรืิอผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีข้องบริิษััทฯ	 สิังกัำดอย่้	 เว้้นแต่จำะได้พื่้นจำ�กำกำ�ริมีีลักำษัณะดังกำล่�ว้มี�แล้ว้ 
ไมี่น้อยกำว้่�	2	ปี

6.	 ไม่ีเป็นหริือเคำยเป็นผู้้้ให้บริิกำ�ริท�งว้ิชี�ชีีพื่ใดๆ	 ซึ่่�งริว้มีถ่ืงกำ�ริให้บริิกำ�ริเป็นที�ปร่ิกำษั�กำฎหมี�ย 
หริือที�ปร่ิกำษั�ท�งกำ�ริเงิน	 ซึ่่�งได้รัิบคำ่�บริิกำ�ริเกิำนกำว่้�	 2	 ล้�นบ�ทต่อปีจำ�กำบริิษััทฯ	 บริิษััทใหญ่	 
บริิษััทย่อย	 บริิษััทริ่ว้มี	 ผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	 หรืิอผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีข้องบริิษััทฯ	 และไมี่เป็นผู้้้ถืือห้้น 
ที�มีีนัย	 ผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มี	 หริือห้้นส่ิว้นข้องผู้้้ให้บริิกำ�ริท�งวิ้ชี�ชีีพื่นั�นด้ว้ย	 เว้้นแต่จำะได้พื่้นจำ�กำ 
กำ�ริมีีลักำษัณะดังกำล่�ว้มี�แล้ว้ไมี่น้อยกำว้่�	2	ปี

7.	 ไม่ีเป็นกำริริมีกำ�ริที�ได้รัิบกำ�ริแตง่ตั�งข่้�นเพืื่�อเป็นตวั้แทนข้องกำริริมีกำ�ริข้องบริิษัทัฯ	ผู้้ถ้ือืห้น้ริ�ยใหญ่
หริือผู้้้ถืือห้้นซึ่่�งเป็นผู้้้ที�เกำี�ยว้ข้้องกำับผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

8.	 ไมี่ปริะกำอบกำิจำกำ�ริที�มีีสิภ�พื่อย่�งเดียว้กำันและเป็นกำ�ริแข้่งข้ันที�มีีนัยกำับกำิจำกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 หรืิอ
บริิษัทัยอ่ย	หริอืไมีเ่ป็นห้้นส่ิว้นที�มีีนยัในห�้งห้น้ส่ิว้น	หรืิอเป็นกำริริมีกำ�ริที�มีีสิว่้นร่ิว้มีบริิห�ริง�นล้กำจำ�้ง	
พื่นักำง�น	 ที�ปร่ิกำษั�ที�ริับเงินเดือนปริะจำำ�	 หริือถืือห้้นเกิำน	 0.5%	 ข้องจำำ�นว้นห้้นที�มีีสิิทธิิออกำเสิียง 
ทั�งหมีดข้องบริิษััทฯ	 อื�น	 ซึ่่�งปริะกำอบกำิจำกำ�ริที�มีีสิภ�พื่อย่�งเดียว้กำันและเป็นกำ�ริแข้่งข้ันที�มีีนัยกำับ
กำิจำกำ�ริข้องบริิษััทฯ	หริือบริิษััทย่อย

9.	 ไม่ีมีีลักำษัณะอื�นใดที�ทำ�ให้ไมีส่ิ�มี�ริถืใหค้ำว้�มีเหน็อย่�งเป็นอสิิริะเกำี�ยว้กัำบกำ�ริดำ�เนนิง�นข้องบริิษัทัฯ	
กำริริมีกำ�ริอิสิริะที�มีีคำ้ณสิมีบัติต�มีข้้อ	 1	 ถื่งข้้อ	 9	 อ�จำได้รัิบมีอบหมี�ยจำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริให้ตัดสิินใจำ 

ในกำ�ริดำ�เนนิกำจิำกำ�ริข้องบริิษัทัฯ	บริิษัทัใหญ	่บริิษัทัยอ่ย	บริิษัทัริว่้มี	บริิษัทัยอ่ยลำ�ดบัเดยีว้กัำน	ผู้้ถ้ือืห้น้ริ�ยใหญ ่
หริือผู้้้มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีข้องบริิษััทฯ	โดยมีีกำ�ริตัดสิินใจำในริ้ปแบบข้ององคำ์คำณะ	(Collective	Decision)	ได้

ในกำริณีที�บ้คำคำลที�บริิษััทฯ	แต่งตั�งให้ดำ�ริงตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริอิสิริะเป็นบ้คำคำลที�มีีหริือเคำยมีีคำว้�มีสิัมีพื่ันธิ์
ท�งธิ้ริกำิจำหริือกำ�ริให้บริิกำ�ริว้ิชี�ชีีพื่เกำินม้ีลคำ่�ที�กำำ�หนดต�มีข้้อ	 4	 หริือข้้อ	 6	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทอ�จำ 
ผู้อ่นผัู้นให้ได	้ห�กำเห็นว้�่กำ�ริแตง่ตั�งบค้ำคำลดงักำล�่ว้ไม่ีมีีผู้ลกำริะทบตอ่กำ�ริปฏิิบตัหิน้�ที�และกำ�ริให้คำว้�มีเห็นที�
เป็นอสิิริะ	และบริิษัทัฯ	ได้เปิดเผู้ยข้้อม้ีลตอ่ไปนี�ในหนงัสืิอนดัปริะช้ีมีผู้้้ถือืห้้นในว้�ริะพิื่จำ�ริณ�แต่งตั�งกำริริมีกำ�ริ
อิสิริะดังกำล่�ว้แล้ว้

กำ.	 ลักำษัณะคำว้�มีสิัมีพื่ันธิ์ท�งธิ้ริกำิจำหริือกำ�ริให้บริิกำ�ริท�งว้ิชี�ชีีพื่	 ที�ทำ�ให้บ้คำคำลดังกำล่�ว้มีีคำ้ณสิมีบัติ 
ไมี่เป็นไปต�มีหลักำเกำณฑ์์ที�กำำ�หนด

ข้.	 เหต้ผู้ลและคำว้�มีจำำ�เป็นที�ยังคำงหริือแต่งตั�งให้บ้คำคำลดังกำล่�ว้เป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะ
คำ.	 คำว้�มีเหน็ข้องคำณะกำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทฯ	ในกำ�ริเสินอใหม้ีีกำ�ริแต่งตั�งบ้คำคำลดังกำล่�ว้เป็นกำริริมีกำ�ริ

อิสิริะ

(2)	 กู้ารสรรหากู้รรมกู้ารและผ้�บริหารระด้้บส้ง
กู้ารสรรหากู้รรมกู้าร

คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริเป็นผู้้้สิริริห�	 คำัดเลือกำ	 และกำลั�นกำริองบ้คำคำล
เข้้�มี�เป็นกำริริมีกำ�ริแทนกำริริมีกำ�ริที�พื่้นจำ�กำตำ�แหน่งต�มีว้�ริะหรืิอกำริณีอื�นๆ	 กำ่อนนำ�เสินอต่อที�ปริะช้ีมี 
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทหริือที�ปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นเพื่ื�อลงมีติแต่งตั�ง	โดยกำริริมีกำ�ริอ�จำเป็นบ้คำคำลที�เสินอโดยผู้้้ถืือห้้น 
ริ�ยย่อยต�มีหลักำเกำณฑ์์ที�บริิษัทัฯ	กำำ�หนด	หรืิอจำ�กำผู้้ท้ริงคำณ้ว้้ฒทิี�มีีพืื่�นฐ�นและคำว้�มีเชีี�ยว้ชี�ญจำ�กำหล�ยอ�ชีีพื่	 
มีีภ�ว้ะผู้้้นำ�	ว้ิสิัยทัศน์กำว้้�งไกำล	เป็นผู้้้มีีคำว้�มีริ้้	คำว้�มีสิ�มี�ริถื	มีีคำ้ณธิริริมีและจำริิยธิริริมี	ริว้มีถื่งปริะสิบกำ�ริณ์
กำ�ริทำ�ง�นในอดีตที�สิ�มี�ริถืตอบสินองคำว้�มีต้องกำ�ริข้องตำ�แหน่งที�ว้่�งลงได้
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หล้กู้เกู้ณีฑ์์และวิธิีกู้ารค้ด้เล่อกู้บ้คคล
1.	 คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ�่ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริเป็นผู้้ส้ิริริห�บค้ำคำลที�มีีคำณ้สิมีบติัเหมี�ะสิมี 

โดยพื่ิจำ�ริณ�จำ�กำริ�ยชืี�อและปริะว้ัติข้องผู้้้ที�ถ้ืกำเสินอชืี�อกำริริมีกำ�ริเข้้�ดำ�ริงตำ�แหน่งแทน	 จำ�กำ 
คำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดเดมิีที�พ้ื่นจำ�กำตำ�แหน่งต�มีว้�ริะ	จำ�กำกำ�ริเสินอข้องผู้้้ถือืห้น้หรืิอจำ�กำทำ�เนียบกำริริมีกำ�ริ
อ�ชีีพื่	 ให้สิอดคำล้องกำับกำลย้ทธ์ิในกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำข้องบริิษััทฯ	 โดยจำัดทำ�	 Board	 Skill	 Matrix	 
เพืื่�อปริะกำอบกำ�ริคำดัเลือกำ	โดยพื่จิำ�ริณ�จำ�กำคำณ้สิมีบัตทิี�ด	ีคำว้�มีหล�กำหล�ยทั�งในด้�นคำณ้ว้้ฒิ	วิ้ชี�ชีีพื่	
ทักำษัะ	 อ�ย้	 ปริะสิบกำ�ริณ์	 เพื่ศ	 เชืี�อชี�ติ	 ศ�สิน�	 ถิื�นกำำ�เนิด	 คำว้�มีเชีี�ยว้ชี�ญและคำว้�มีสิ�มี�ริถื 
เฉพื่�ะด้�นที�จำำ�เป็นต้องมีีในภ�ว้ะปัจำจำ้บัน

2.	 เป็นสิิทธิขิ้องผู้้ถ้ือืห้้นทก้ำริ�ยอย่�งเท�่เทยีมีกำนัที�จำะเสินอชืี�อบค้ำคำลอื�นเข้้�รัิบกำ�ริพิื่จำ�ริณ�	โดยบริิษัทัฯ	
ได้กำำ�หนดแนว้ท�งในกำ�ริเสินอชืี�อและปริะกำ�ศผู้�่นริะบบข้�่ว้ข้องตล�ดหลกัำทรัิพื่ย์แห่งปริะเทศไทย
เป็นเว้ล�	90	ว้ันล่ว้งหน้�กำ่อนสิิ�นสิ้ดริอบบัญชีี

3.	 คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริเป็นผู้้้กำลั�นกำริองและตริว้จำสิอบริ�ยชืี�อ 
ผู้้้ที�จำะเสินอเป็นกำริริมีกำ�ริกำับหน่ว้ยง�นที�เกำี�ยว้ข้้องว้่�เป็นผู้้้มีีคำ้ณสิมีบัติเหมี�ะสิมีและไม่ีมีีลักำษัณะ 
ข้�ดคำว้�มีน่�ไว้้ว้�งใจำ

4.	 คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�รินำ�เสินอชืี�อบ้คำคำลที�ผู้่�นกำ�ริพิื่จำ�ริณ�ต่อ 
ที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั	โดยห�กำเป็นกำริณีที�กำริริมีกำ�ริคำริบกำำ�หนดต�มีว้�ริะนั�นคำณะกำริริมีกำ�ริ
บริิษััทจำะเสินอต่อที�ปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นเพืื่�อพื่ิจำ�ริณ�อน้มัีติ	 และห�กำเป็นกำริณีอื�นจำะสิ�มี�ริถืแต่งตั�ง 
โดยคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้

5.	 ในกำ�ริออกำเสิยีงลงคำะแนนเพื่ื�อเลอืกำตั�งกำริริมีกำ�ริ	ผู้้ถ้ือืห้น้มีีคำะแนนเสิยีงเท�่กัำบหน่�งห้น้ตอ่หน่�งเสิยีง	
และจำะใชี้ว้ิธิีเลือกำตั�งเป็นริ�ยบ้คำคำล

กู้ารสรรหาผ้�บริหารระด้้บส้งและแผนี้ส่บที่อด้ตำาแหนี้่งผ้�บริหารระด้้บส้งของบริษ้ที่ฯ	
เพืื่�อให้องคำก์ำริสิ�มี�ริถืแข้ง่ข้นัได้ในตล�ดที�มีีกำ�ริแข้ง่ข้นัและริกัำษั�กำ�ริเตบิโตข้ององคำก์ำริใหมี้ีคำว้�มียั�งยนื	

บริิษััทฯ	มีีกำ�ริกำำ�หนดนโยบ�ยและมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริเพื่ื�อคำัดเลือกำและพื่ัฒน�พื่นักำง�นผู้้้มีีศักำยภ�พื่สิ้ง	(Talent	
Management)	 ริว้มีถื่งกำ�ริดำ�เนินกำ�ริเพืื่�อจำัดทำ�แผู้นผู้้้สืิบทอดตำ�แหน่งข้องผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิง	 (Succession	
Planning)	 มี�อย่�งต่อเนื�อง	 โดยในปี	 2564	 บริิษััทฯ	 ได้ทบทว้นนโยบ�ย	 หลักำเกำณฑ์์	 และริะบบในกำ�ริ 
ดำ�เนินโคำริงกำ�ริดังกำล่�ว้เพืื่�อให้มัี�นใจำว่้�กำ�ริดำ�เนินโคำริงกำ�ริเป็นไปอย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่	 สิอดคำล้องกัำบ 
กำ�ริเปลี�ยนแปลงข้องโลกำธิ้ริกำิจำที�มีีกำ�ริแข้่งข้ัน	และริองริับกำ�ริเติบโตข้ององคำ์กำริในอน�คำต	โดยมีีริ�ยละเอียด
กำ�ริดำ�เนินโคำริงกำ�ริ	ดังนี�

1.	 โครงกู้ารคด้้เลอ่กู้และพ้ีฒนี้าพีนี้กู้้งานี้ผ้�มศ้ีกู้ยภัาพีสง้	(Talent	Management	&	Development	Program)	
มีีวั้ตถืป้ริะสิงคำเ์พืื่�อใหบ้ริิษัทัฯ	มีีบค้ำล�กำริที�มีีคำว้�มีสิ�มี�ริถืและศักำยภ�พื่ที�เหมี�ะสิมี	(The	Right	Supply	of	

Talented	Workforce)	เพืื่�อริองริบักำ�ริแข้ง่ข้นัและกำ�ริเตบิโตข้องธิร้ิกำจิำทั�งในปัจำจำบ้นัและอน�คำต	(Sustainable	
Business	Growth)	และเพื่ื�อให้มีั�นใจำว้่�บริิษััทฯ	จำะสิ�มี�ริถืริักำษั�บ้คำล�กำริที�มีีคำว้�มีสิ�มี�ริถืและมีีศักำยภ�พื่สิ้ง	
ให้ริักำและผู้้กำพื่ันกำับองคำ์กำริและพื่ริ้อมีที�จำะปฏิิบัติง�นริ่ว้มีกำับบริิษััทฯ	ต่อไปในริะยะย�ว้	อีกำทั�งยังสิ�มี�ริถืเป็น 
ผู้้บ้ริิห�ริที�ดแีละเตบิโตไปเป็นผู้้ส้ิบืทอดตำ�แหน่งข้องผู้้้บริิห�ริตอ่ไปในอน�คำต	(Pipeline	for	Succession	Plan	
Program)	ซึ่่�งบริิษััทฯ	มีีนโยบ�ยในกำ�ริคำัดเลือกำและพื่ัฒน�พื่นักำง�นผู้้้มีีศักำยภ�พื่สิ้งทั�งจำ�กำภ�ยในองคำ์กำริและ
ภ�ยนอกำองคำ์กำริ	 โดยภ�ยในองค์ำกำรินั�นจำะคำัดเลือกำและพื่ัฒน�พื่นักำง�นที�มีีศักำยภ�พื่ส้ิงตั�งแต่ริะดับเจำ้�หน้�ที�
ไปจำนถื่งริะดับบังคำับบัญชี�ข้่�นไป	ซึ่่�งพื่นักำง�นที�ได้ริับกำ�ริคำัดเลือกำจำะได้ริับกำ�ริปริะเมีินศักำยภ�พื่ต�มี	CPALL	
Leadership	 DNA	 ด้ว้ยเคำรืิ�องมีือท�งจำิตว้ิทย�และกำ�ริปริะเมีินด้ว้ยบ้คำคำลต่�งๆ	 ริอบด้�น	 (360	 Degree	 
feedback)	ซึ่่�งผู้ลกำ�ริปริะเมิีนศักำยภ�พื่จำะนำ�มี�ปริะกำอบกำ�ริว้�งแผู้นพัื่ฒน�ริ�ยบค้ำคำล	(Individual	Development	 
Plan	:	IDP)	นอกำเหนอืจำ�กำกำ�ริพัื่ฒน�อบริมีผู่้�นหลกัำส้ิตริต่�งๆ	ที�บริิษัทัฯ	กำำ�หนด	โดยบริิษัทัฯ	จำะมีีกำ�ริติดต�มี 
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และริ�ยง�นผู้ลคำว้�มีคืำบหน้�ข้องกำ�ริพื่ัฒน�ต่อผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิงอย่�งต่อเนื�องเพื่ื�อให้แน่ใจำว่้�กำ�ริดำ�เนินกำ�ริ
เป็นไปต�มีแผู้นง�นและเป้�หมี�ยที�กำำ�หนด

2.	 โครงกู้ารค้ด้เล่อกู้และพี้ฒนี้าผ้�ส่บที่อด้ตำาแหนี้่ง	(Succession	Planning	Program)
เพืื่�อให้มัี�นใจำว่้�ผู้้้บริิห�ริหริือผู้้้นำ�ในตำ�แหน่งสิำ�คำัญข้ององค์ำกำริจำะมีีผู้้้สืิบทอดตำ�แหน่ง	 อันจำะสิ�มี�ริถื

ริักำษั�ขี้ดคำว้�มีสิ�มี�ริถืในกำ�ริแข้่งขั้นและสิ�มี�ริถืขั้บเคำลื�อนองค์ำกำริในปัจำจำ้บันและอน�คำต	 (Sustain	 
Business	Growth)	ริว้มีถืง่เป็นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงด้�นกำ�ริบริิห�ริบค้ำคำลและริกัำษั�บค้ำล�กำริที�มีีคำว้�มีสิ�มี�ริถื
และศักำยภ�พื่ไว้้กำับองคำ์กำริ	 บริิษััทฯ	 จำ่งได้ดำ�เนินโคำริงกำ�ริคำัดเลือกำและพื่ัฒน�ผู้้้สืิบทอดตำ�แหน่งเพื่ื�อสิร้ิ�ง 
และพัื่ฒน�บค้ำล�กำริที�มีีศกัำยภ�พื่ส้ิงภ�ยในองค์ำกำริให้เตบิโตและก้ำ�ว้หน�้เป็นผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิงต่อไปในอน�คำต
โดยผู้�่นกำริะบว้นกำ�ริสิริริห�และพื่ฒัน�อย่�งเป็นริะบบและตอ่เนื�อง	โดยในปี	2564	บริิษัทัฯ	ไดท้ำ�กำ�ริคำดัเลอืกำ 
ผู้้้สิืบทอดตำ�แหน่งจำ�กำ	 Talent	 Pool	 และปริะเมีินริะดับคำว้�มีพื่ร้ิอมีในกำ�ริข่้�นส่้ิตำ�แหน่ง	 (Successors’	 
Readiness)	 ด้ว้ยเคำรืิ�องมีือต่�งๆ	 ทั�งเคำรืิ�องมีือท�งจำิตว้ิทย�	 กำ�ริปริะเมิีนด้ว้ยบ้คำคำลต่�งๆ	 ริอบด้�น	 และ 
กำ�ริปริะเมีนิศกัำยภ�พื่คำว้�มีพื่ร้ิอมีในกำ�ริข่้�นส่้ิตำ�แหนง่ที�ส้ิงข่้�น	เพืื่�อนำ�มี�จำดัทำ�แผู้นพื่ฒัน�ริ�ยบค้ำคำล	(Individual	 
Development	 Plan	 :	 IDP)	 โดยกำ�ริพัื่ฒน�จำะม่้ีงเน้นในเรืิ�องข้องกำ�ริพัื่ฒน�ทักำษัะและปริะสิบกำ�ริณ์สิำ�หริับ 
กำ�ริดำ�ริงตำ�แหน่งที�สิ้งข้่�นผู้่�นกำ�ริมีอบหมี�ยง�นหริือโคำริงกำ�ริต่�งๆ	(Special	Job	Assignment)	กำ�ริได้ริับ 
โคำ้ชีชิี�งทั�งจำ�กำผู้้้บังคำับบัญชี�และจำ�กำผู้้้เชีี�ยว้ชี�ญภ�ยนอกำองคำ์กำริ	 (One	 on	 One	 Coaching)	 ริว้มีถ่ืง 
กำ�ริหม้ีนเวี้ยนริ้้ง�น	 (Job	 Rotation)	 นอกำเหนือไปจำ�กำกำ�ริพื่ัฒน�อบริมีผู้่�นหลักำส้ิตริต่�งๆ	 โดยบริิษััทฯ	 
มีีกำ�ริติดต�มีคำว้�มีก้ำ�ว้หน�้ข้องแผู้นพื่ฒัน�และมีีกำ�ริริ�ยง�นผู้ลกำ�ริพัื่ฒน�ต่อผู้้บ้ริิห�ริริะดับส้ิงอย่�งตอ่เนื�อง

2.		 การพัฒนากรรมการและผิ้�บริหาร
1.	 บริิษััทฯ	 สิ่งเสิริิมีและอำ�นว้ยคำว้�มีสิะดว้กำให้ผู้้้เกีำ�ยว้ข้้องในริะบบกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 เชี่น	

กำริริมีกำ�ริ	กำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษัทัภิบ�ล	กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	กำริริมีกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทน
และสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	ผู้้้บริิห�ริ	ผู้้้จำัดกำ�ริสิำ�นักำตริว้จำสิอบภ�ยใน	เลข้�น้กำ�ริบริิษััท	ผู้้้บริิห�ริสิ้งสิ้ดในสิ�ยง�น
บัญชีีและกำ�ริเงิน	 (CFO)	 และผู้้้ที�ได้ริับมีอบหมี�ยให้ริับผู้ิดชีอบโดยตริงในกำ�ริคำว้บคำ้มีกำ�ริทำ�บัญชีี	 ได้เข้้�
ริับกำ�ริอบริมีหริือสิัมีมีน�ในเริื�องต่�งๆ	ที�เกำี�ยว้ข้้องอย่�งสิมีำ��เสิมีอ	โดยเฉพื่�ะกำ�ริอบริมีที�จำัดข้่�นโดยสิมี�คำมี
สิ่งเสิริิมีสิถื�บันกำริริมีกำ�ริบริิษััทไทย	(IOD)	ทั�งนี�เพื่ื�อให้ผู้้้เกำี�ยว้ข้้องท้กำฝ้่�ยข้องบริิษััทฯ	มีีคำว้�มีริ้้คำว้�มีเข้้�ใจำ
ในบทบ�ทหน้�ที�อย่�งแท้จำริิงและมีีกำ�ริปริับปริ้งกำ�ริปฏิิบัติง�นอย่�งต่อเนื�อง

2.	 บริิษััทฯ	 ได้จำัดให้มีีกำ�ริปฐมีนิเทศกำริณีมีีกำริริมีกำ�ริหริือผู้้้บริิห�ริเข้้�มี�ใหมี่และมีอบเอกำสิ�ริและข้้อม้ีล 
ที�เป็นปริะโยชีน์ต่อกำ�ริปฏิิบัติหน้�ที�เพืื่�อให้กำริริมีกำ�ริหรืิอผู้้้บริิห�ริได้ศ่กำษั�แนว้ท�งกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำริว้มีถื่ง
ว้ัตถื้ปริะสิงคำ์	ว้ิสิัยทัศน์	พื่ันธิกำิจำ	คำ่�นิยมี	และกำลย้ทธิ์ข้องบริิษััทฯ	

3.	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัมีอบหมี�ยใหค้ำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ�่ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริและคำณะกำริริมีกำ�ริ
นโยบ�ยทรัิพื่ย�กำริบ้คำคำล	 เป็นผู้้้ริับผู้ิดชีอบเรืิ�องคำว้�มีต่อเนื�องในกำ�ริบริิห�ริที�เหมี�ะสิมีและพิื่จำ�ริณ�แผู้น
พื่ัฒน�เพืื่�อสิืบทอดตำ�แหน่งง�น	 (Succession	 Plan)	 โดยเฉพื่�ะในตำ�แหน่งผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิงริะดับสิำ�นักำ
ข้่�นไป	เพื่ื�อสิริ้�งคำว้�มีมีั�นใจำว้่�บริิษััทฯ	มีีกำ�ริว้�งแผู้น	สิริริห�	คำัดเลือกำ	และเตริียมีคำว้�มีพื่ริ้อมีข้องบ้คำล�กำริ
เพืื่�อทดแทนในตำ�แหน่งง�นหลักำที�มีีคำว้�มีสิำ�คัำญต่อกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	 เมืี�อผู้้้ดำ�ริงตำ�แหน่งนั�นๆ	 
ได้รัิบกำ�ริแตง่ตั�ง	โยกำย้�ย	เกำษัยีณอ�ย้	ล�ออกำ	และสิง่ผู้ลให้ตำ�แหนง่นั�นๆ	ว่้�งลง	ทั�งนี�กำ�ริคัำดเลอืกำผู้้้สืิบทอด
ตำ�แหน่งจำะพื่จิำ�ริณ�ริะดับคำว้�มีพื่ริอ้มีในกำ�ริข่้�นตำ�แหน่งจำ�กำผู้ลกำ�ริปฏิิบตังิ�น	ผู้ลกำ�ริปริะเมิีนศกัำยภ�พื่ท�ง
ด้�นภ�ว้ะผู้้้นำ�	(CPALL	Leadership	DNA)	ริว้มีถื่งเป้�หมี�ยในอ�ชีีพื่ข้องพื่นักำง�น	(Career	 Interest	and	
Aspiration)	เป็นสิำ�คำัญ

4.	 ในช่ีว้งปีที�ผู่้�นมี�บริิษัทัฯ	ยังคำงเล็งเห็นคำว้�มีสิำ�คัำญข้องกำ�ริพื่ฒัน�ผู้้้นำ�เพืื่�อสิร้ิ�งคำว้�มีมัี�นใจำให้ผู้้้มีีส่ิว้นได้เสีิย
โดยคำำ�น่งถื่งง�นแต่ละปีและคำว้�มีต่อเนื�องในริะยะย�ว้	 โดยให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับกำ�ริพื่ัฒน�ผู้้้นำ�ใน	 3	 ริ้ปแบบ	
ไดแ้ก่ำ	1.	คำว้�มีร้้ิผู่้�นกำ�ริฝึกำอบริมี/สัิมีมีน�	(Learning	by	Course)	2.	กำ�ริเริยีนริ้ผู่้้�นบค้ำคำลต�่งๆ	(Learning	 
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by	 Others)	 เชี่น	 ผู้้้บังคัำบบัญชี�	 ผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิง	 และผู้้้เชีี�ยว้ชี�ญจำ�กำภ�ยนอกำองค์ำกำริ	 และโดยเฉพื่�ะ	 
3.	กำ�ริเริียนริ้้ผู้่�นกำ�ริลงมีือปฏิิบัติจำริิง	(Learning	by	Experience)	ริว้มีถื่งพื่ัฒน�ผู้้้นำ�ให้ทั�งเกำ่งง�น	เกำ่งคำน	 
และเป็นคำนดี	 โดยต้องปฏิิบัติตนเป็นแบบอย่�งที�ดี	 (Role	 Model)	 สิอดคำล้องกำับว้ัฒนธิริริมีและคำ่�นิยมี 
ข้ององคำก์ำริ	จำง่จำำ�เป็นตอ้งอ�ศยัผู้้น้ำ�ทก้ำริะดบัสิร้ิ�งผู้้น้ำ�ร่้ินถืดัๆ	ไปผู้�่นกำริะบว้นกำ�ริโคำช้ีชิี�ง	ในกำ�รินี�เพืื่�อสิริ�้ง
ว้ัฒนธิริริมีกำ�ริโคำ้ชีให้เกำิดข้่�นภ�ยในองคำ์กำริ	(Coaching	Culture)	บริิษััทฯ	ได้พื่ัฒน�หลักำสิ้ตริ	Leaders	as	
Coach	เพื่ื�อสิริ้�งผู้้้นำ�ริะดับสิ้งและผู้้้นำ�ท้กำริะดับให้มีีคำว้�มีเข้้�ใจำทีมีง�น	(Empathetic	Leader)	และมีีทักำษัะ
โคำ้ชีชิี�ง	 สิำ�หรัิบสิริ้�งทีมีง�นให้มีีคำว้�มีส้ิข้และสิริ้�งสิริริคำ์ผู้ลง�นและริอยยิ�มีให้กำับล้กำคำ้�ต�มีปริัชีญ�องคำ์กำริ	
“เริ�ปริ�ริถืน�ริอยยิ�มีจำ�กำล้กำคำ้�	ด้ว้ยทีมีง�นที�มีีคำว้�มีสิ้ข้”

กู้ารเข�าร่วมอบรมหล้กู้ส้ตรของกู้รรมกู้ารที่ี�จ้ด้โด้ยสมาคมส่งเสริมสถาบ้นี้กู้รรมกู้ารบริษ้ที่ไที่ย	(IOD)
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1.	 ศ.	(พื่ิเศษั)	ปริะสิพื่สิ้ข้	บ้ญเดชี 2559

2.	 พื่ล.ต.อ.	พื่ัชีริว้�ท	ว้งษั์สิ้ว้ริริณ 2560

3.	 น�ยผู้ด้ง	เตชีะศริินทริ์ 2548 2551 2551 2544 2546 2564

4.	 น�ยปริีดี	บ้ญยัง 2548 2553

5.	 น�งนำ��ผู้่�ง	ว้งศ์สิมีิทธิิ� 2559 2561 2550 2564

6.	 ศ.	(พื่เิศษั)	ดริ.	กำติติพื่งษ์ั	กำติย�รัิกำษ์ั 2557 2558

7.	 น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์ 2554

8.	 น�ยกำ่อศักำดิ�	ไชียริัศมีีศักำดิ� 2549 2543

9.	 น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์ 2554

10.	น�ยอดิเริกำ	ศริีปริะทักำษั์ 2548 2544

11.	น�ยอำ�ริ้ง	สิริริพื่สิิทธิิ�ว้งศ์ 2544 2559 2546 2549 2549 2550 2559

12.	น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์ 2550 2564

13.	น�ยปริะเสิริิฐ	จำ�ริ้พื่นิชี 2547 2551 2547

14.	น�ยพื่ิทย�	เจำียริว้ิสิิฐกำ้ล 2543

15.	น�ยปิยะว้ัฒน์	ฐิตะสิัทธิ�ว้ริกำ้ล 2544

16.	น�ยธิ�นินทริ์	บ้ริณมี�นิต 2553

2560/ 
2563

หลักส้ต่รการอบรม 
และปีที�อบรม

รายช่�อกรรมการบริษััท
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ปี	 2560	 กำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิงข้องบริิษััทฯ	 ได้เข้้�ร่ิว้มีรัิบกำ�ริอบริมีหลักำส้ิตริ	 “กำ�ริเปิดเผู้ยข้้อม้ีลและ
คำว้�มีโปร่ิงใสิ”	 โดยว้ิทย�กำริจำ�กำสิำ�นักำง�นกำฎหมี�ย	 Freshfields	 Bruckhaus	 Deringer	 ซึ่่�งเป็นบริิษััทที�มีีชืี�อเสิียงริะดับ
สิ�กำลและเป็นที�ปริ่กำษั�ด้�นกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริข้องบริิษััทฯ	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์

ปี	 2561	น�ยอำ�ริ้ง	 สิริริพื่สิิทธิิ�ว้งศ์	 ได้เข้้�อบริมีโคำริงกำ�ริ	National	 Director	 Conference	 2018	Rising	 above	
Disruption	ซึ่่�งจำัดโดย	IOD	เพื่ื�อเตริียมีริับมีือทั�งท�งด้�นกำ�ริเงินและบทบ�ทหน้�ที�กำริริมีกำ�ริในกำ�ริปฏิิริ้ปสิ้่ริะบบดิจำิทัล

ปี	2562	กำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริริะดับสิ้งข้องบริิษััทฯ	ได้เข้้�ริ่ว้มีอบริมีหลักำสิ้ตริจำริริย�บริริณธิ้ริกำิจำสิำ�หริับผู้้้บริิห�ริ
ริะดับส้ิงหัว้ข้้อ	 “Dealing	 with	 Conflict	 of	 Interest”	 โดยมีี	 ศ.	 ดริ.	 ว้ริภัทริ	 โตธินะเกำษัมี	 เป็นว้ิทย�กำริจัำดโดยบริิษััท 
เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์

ปี	 2563	 บริิษััทเคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์ได้จำัดอบริมีเรืิ�องกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำิจำกำ�ริที�ดีปริะจำำ�ปี	 2563	 ให้แกำ่กำริริมีกำ�ริ
และผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิงข้องบริิษััทในเคำรืิอฯ	 โดยมีีกำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 เข้้�ร่ิว้มีอบริมีในหัว้ข้้อ	 Corporate	 Governance	
in	 Practice	 ได้แกำ่	 น�ยพื่ิทย�	 เจำียริว้ิสิิฐก้ำล	 น�ยปิยะว้ัฒน์	 ฐิตะสิัทธิ�ว้ริกำ้ล	 และน�ยธิ�นินทริ์	 บ้ริณมี�นิต	 นอกำจำ�กำนี� 
น�ยธิ�นินทริ์	บ้ริณมี�นิต	ยังเข้้�ริ่ว้มีอบริมีในหัว้ข้้อ	Preventing	Corruption	&	Fraud	อีกำด้ว้ย

3.		 การประเมินผิลการปฏิิบัต่ิหน�าที�ของคณะกรรมการ
บริิษััทฯ	 ได้จำัดให้มีีกำ�ริปริะเมีินผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�นและทบทว้นผู้ลกำ�ริปฏิิบัติหน้�ที�ข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและ

คำณะกำริริมีกำ�ริชี้ดย่อยเป็นปริะจำำ�ท้กำปีอย่�งน้อยปีละ	1	คำริั�ง	เพื่ื�อชี่ว้ยให้กำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทฯ	ได้มีีกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�ทบทว้น
ผู้ลง�น	ปัญห�	และอ้ปสิริริคำต่�งๆ	ในริะหว้่�งปีที�ผู้่�นมี�	อันจำะชี่ว้ยให้กำ�ริทำ�ง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริมีีปริะสิิทธิิผู้ลมี�กำข้่�น	
เพื่ริ�ะทริ�บถืง่คำว้�มีรัิบผิู้ดชีอบข้องตนได้ชัีดเจำน	และยังเป็นกำ�ริช่ีว้ยปรัิบปร้ิงคำว้�มีสัิมีพัื่นธิร์ิะหว้�่งคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั 
กำบัฝ่้�ยจำดักำ�ริ	กำ�ริปริะเมีนิผู้ลกำ�ริปฏิิบตังิ�นคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัแบ่งออกำเป็น	2	แบบ	คืำอ	กำ�ริปริะเมีนิผู้ลกำ�ริปฏิิบตังิ�น
ข้องคำณะกำริริมีกำ�ริทั�งคำณะ	(As	a	whole)	และกำ�ริปริะเมีินผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�นข้องตนเอง	(Self-assessment)	

กู้ระบวนี้กู้ารและหล้กู้เกู้ณีฑ์์กู้ารประเมินี้ผลกู้ารปฏิิบ้ติงานี้ของกู้รรมกู้าร
หน่ว้ยง�นเลข้�น้กำ�ริบริิษัทัเป็นผู้้้จำดัส่ิงแบบปริะเมีนิผู้ลกำ�ริปฏิิบตังิ�นให้กำริริมีกำ�ริบริิษัทัทก้ำคำนเพืื่�อปริะเมีนิผู้ล

กำ�ริปฏิิบัติง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและคำณะกำริริมีกำ�ริชี้ดย่อยที�ตนดำ�ริงตำ�แหน่ง	เมีื�อได้ริับคำืนใบปริะเมีินผู้ล
จำนคำริบแลว้้หนว่้ยง�นเลข้�น้กำ�ริบริิษัทัจำะเป็นผู้้้สิร้ิปผู้ลและนำ�เสินอผู้ลกำ�ริปริะเมิีนต่อคำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดย่อยแตล่ะ
คำณะ	 เพื่ื�อพื่ิจำ�ริณ�ผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�นในริอบปีที�ผู้่�นมี�	 และริ�ยง�นผู้ลกำ�ริปริะเมีินปฏิิบัติง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริ
ชี้ดย่อยดังกำล่�ว้ริว้มีทั�งผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเพื่ื�อพื่ิจำ�ริณ�ต่อไป

แบบประเมินี้ผลกู้ารปฏิิบ้ติงานี้ของคณีะกู้รรมกู้ารที่้�งคณีะประกู้อบด้�วย
-	 โคำริงสิร้ิ�งและคำณ้สิมีบัตขิ้องคำณะกำริริมีกำ�ริที�มีีผู้ลทำ�ให้กำ�ริทำ�ง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริมีีปริะสิิทธิภิ�พื่	ไดแ้ก่ำ	

จำำ�นว้นกำริริมีกำ�ริว่้�มีีคำว้�มีเหมี�ะสิมีกำบัลกัำษัณะกำ�ริปริะกำอบธิร้ิกิำจำข้องบริิษัทัฯ	คำว้�มีริ้แ้ละปริะสิบกำ�ริณข์้อง
คำณะกำริริมีกำ�ริ	นิย�มีกำริริมีกำ�ริอิสิริะ	จำำ�นว้นคำณะกำริริมีกำ�ริอิสิริะ	คำ้ณสิมีบัติ	 และแต่งตั�งเลข้�น้กำ�ริบริิษััท	
เป็นต้น

-	 กำ�ริดำ�เนนิกำ�ริในเรืิ�องที�ทำ�ใหค้ำณะกำริริมีกำ�ริสิ�มี�ริถืปฏิิบตัหิน�้ที�ในกำ�ริปริะช้ีมีไดอ้ย่�งมีีปริะสิิทธิภิ�พื่	ไดแ้ก่ำ	
คำว้�มีเหมี�ะสิมีข้องเว้ล�ที�ใชี้ในกำ�ริปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริ	กำ�ริได้ริับเอกำสิ�ริปริะกำอบกำ�ริปริะชี้มีและมีีเว้ล�
ได้ศ่กำษั�ข้้อมี้ลอย่�งเพื่ียงพื่อ	บริริย�กำ�ศในห้องปริะชี้มี	เป็นต้น

-	 บทบ�ทหน้�ที�และคำว้�มีริบัผู้ดิชีอบข้องคำณะกำริริมีกำ�ริในกำ�ริให้คำว้�มีสิำ�คัำญ	ใช้ีเว้ล�ในกำ�ริพิื่จำ�ริณ�	ทบทว้น
และปฏิิบตัใินเรืิ�องต�่งๆ	ที�สิำ�คัำญข้องบริิษัทัฯ	อย่�งเพื่ยีงพื่อ	ไดแ้กำ	่กำ�ริกำำ�กำบัด้แลกำจิำกำ�ริข้องบริิษัทัฯ	ทศิท�ง	
กำลย้ทธ์ิและแผู้นง�นกำ�ริดำ�เนนิธิร้ิกิำจำข้องบริิษัทัฯ	ริ�ยกำ�ริที�มีีคำว้�มีขั้ดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์	ริ�ยกำ�ริเกำี�ยว้โยง	 
ริะบบคำว้บคำ้มีภ�ยใน	 กำ�ริจำัดกำ�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	 นโยบ�ยกำ�ริแจำ้งเบ�ะแสิ	 กำ�ริจำัดทำ�งบกำ�ริเงินเป็นไปต�มี
มี�ตริฐ�นกำ�ริบัญชีี	เป็นต้น
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-	 เรืิ�องอื�นๆ	 ได้แกำ่	 กำ�ริพัื่ฒน�ตนเองข้องกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริ	 คำว้�มีสิัมีพื่ันธิ์ริะหว้่�งคำณะกำริริมีกำ�ริและ 
ฝ้่�ยจำัดกำ�ริ	เป็นต้น

แบบประเมินี้ผลกู้ารปฏิิบ้ติงานี้ของคณีะกู้รรมกู้ารบริษ้ที่รายบ้คคลประกู้อบด้�วย
-	 โคำริงสิร้ิ�งและคำณ้สิมีบัตขิ้องคำณะกำริริมีกำ�ริที�มีีผู้ลทำ�ให้กำ�ริทำ�ง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริมีีปริะสิิทธิภิ�พื่	ไดแ้ก่ำ	

คำณ้สิมีบติั	คำว้�มีริ้	้และปริะสิบกำ�ริณ์ที�เหมี�ะสิมีกำบัธิร้ิกิำจำ	และคำว้�มีร้้ิคำว้�มีเข้้�ใจำในหลักำกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกิำจำกำ�ริ
ที�ดี

-	 กำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเรืิ�องที�ทำ�ให้คำณะกำริริมีกำ�ริสิ�มี�ริถืปฏิิบัติหน้�ที�ในกำ�ริปริะช้ีมีได้อย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่	
ไดแ้กำ	่ไดศ้ก่ำษั�เอกำสิ�ริและข้้อม้ีลก่ำอนกำ�ริปริะช้ีมี	ได้ให้คำว้�มีเห็นที�เป็นปริะโยชีน์ตอ่ที�ปริะช้ีมีอย�่งเหมี�ะสิมี	 
ได้งดเว้้นกำ�ริเข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มีและงดออกำเสิียงในริ�ยกำ�ริที�ตนเองมีีสิ่ว้นได้เสิีย	เป็นต้น

-	 บทบ�ทหน้�ที�และคำว้�มีริับผู้ิดชีอบข้องคำณะกำริริมีกำ�ริ	 ได้แกำ่	 ได้ปฏิิบัติหน้�ที�ข้องคำณะกำริริมีกำ�ริต�มีที�
กำฎหมี�ย	กำฎเกำณฑ์์	และกำฎบัตริได้กำำ�หนดไว้้อย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่	กำ�ริท้่มีเทในกำ�ริปฏิิบัติหน้�ที�ให้บริิษััทฯ	
ไม่ีแทริกำแซึ่งกำ�ริทำ�ง�นข้องฝ่้�ยจำดักำ�ริ	กำ�ริคำว้บคำม้ีและตดิต�มีกำ�ริดำ�เนนิง�นข้องฝ่้�ยจำดักำ�ริอย่�งเหมี�ะสิมี	 
เป็นต้น

แบบประเมินี้ตนี้เองของคณีะกู้รรมกู้ารบริษ้ที่รายคณีะและรายบ้คคลมีชำ่องแสด้งความเห็นี้แบ่งเป็นี้	5	ระด้้บ	ค่อ	
0		 =		 ไมี่เห็นด้ว้ยอย่�งยิ�งหริือไมี่มีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเริื�องนั�น	
1		 =		 ไมี่เห็นด้ว้ยหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเริื�องนั�นเล็กำน้อย	
2		 =		 เห็นด้ว้ยหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเริื�องนั�นพื่อสิมีคำว้ริ	
3		 =		 เห็นด้ว้ยคำ่อนข้้�งมี�กำหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเริื�องนั�นดี	
4		 =		 เห็นด้ว้ยอย่�งมี�กำหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเริื�องนั�นอย่�งดีเยี�ยมี	
นอกำจำ�กำนี�ยังมีีชี่องว้่�งให้กำริริมีกำ�ริได้แสิดงคำว้�มีคำิดเห็นเพื่ิ�มีเติมี

สร้ปคะแนี้นี้ผลกู้ารประเมินี้กู้ารปฏิิบ้ติงานี้ของคณีะกู้รรมกู้ารที่้�งคณีะ
อย่้ในเกำณฑ์์เห็นด้ว้ยอย่�งมี�กำหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเรืิ�องนั�นอย่�งดีเยี�ยมี	 โดยได้คำะแนนริว้มีเฉลี�ยเท่�กัำบ 

ริ้อยละ	95	และอย้่ในเกำณฑ์์เห็นด้ว้ยคำ่อนข้้�งมี�กำหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเริื�องนั�นดีโดยได้คำะแนนริว้มีเฉลี�ยเท่�กำับ
ริ้อยละ	5	

สร้ปคะแนี้นี้ผลกู้ารประเมินี้กู้ารปฏิิบ้ติงานี้ของคณีะกู้รรมกู้ารบริษ้ที่รายบ้คคล
อย่้ในเกำณฑ์์เห็นด้ว้ยอย่�งมี�กำหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเรืิ�องนั�นอย่�งดีเยี�ยมี	 โดยได้คำะแนนริว้มีเฉลี�ยเท่�กัำบ 

ริ้อยละ	93	และอย้่ในเกำณฑ์์เห็นด้ว้ยคำ่อนข้้�งมี�กำหริือมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริในเริื�องนั�นดีโดยได้คำะแนนริว้มีเฉลี�ยเท่�กำับ
ริ้อยละ	7
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8.1.2 การเข้้าร่วมูประชุมูและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมูการรายบุคคล
1.	 การเข�าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ริ�ยชืี�อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและกำ�ริเข้้�ร่ิว้มีปริะช้ีมีข้องกำริริมีกำ�ริในปี	 2564	 (จำำ�นว้นคำรัิ�งที�เข้้�ปริะช้ีมีในช่ีว้ง 
ที�เป็นกำริริมีกำ�ริ)

รายชื่อกรรมูการ ตำาแหน่ง
ประชุมู 

คณะกรรมูการ  
(9 ครั�ง)

ประชุมู 
คณะกรรมูการ 

ที่ไมู่เป็น 
ผู้บริหาร  
(1 ครั�ง)

ผู้ถือหุ้นสามูัญ
ประจำาปี  
(1 ครั�ง)

วิสามูัญ  
ผู้ถือหุ้น  
(1 ครั�ง)

1.	 ศ.	(พื่ิเศษั)	ปริะสิพื่สิ้ข้	บ้ญเดชี กำริริมีกำ�ริอิสิริะ 9/9 1/1 1/1 1/1

2.	 พื่ล.ต.อ.	พื่ัชีริว้�ท	ว้งษั์สิ้ว้ริริณ	 กำริริมีกำ�ริอิสิริะ 9/9 1/1 1/1 1/1

3.	 น�ยผู้ด้ง	เตชีะศริินทริ์ กำริริมีกำ�ริอิสิริะ 9/9 1/1 1/1 1/1

4.	 น�ยปริีดี	บ้ญยัง กำริริมีกำ�ริอิสิริะ 9/9 1/1 1/1 1/1

5.	 น�งนำ��ผู้่�ง	ว้งศ์สิมีิทธิิ� กำริริมีกำ�ริอิสิริะ 9/9 1/1 1/1 1/1

6.	 ศ.	(พื่เิศษั)	ดริ.	กิำตติพื่งษ์ั	กำติย�รัิกำษ์ั** กำริริมีกำ�ริอิสิริะ 3/3 1/1 - -

7.	 น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์ ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	 9/9 1/1 1/1 1/1

8.	 น�ยกำ่อศักำดิ�	ไชียริัศมีีศักำดิ�* ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ 9/9 - 1/1 1/1

9.	 น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์ ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ 8/9 1/1 1/1 1/1

10.	 น�ยอดิเริกำ	ศริีปริะทักำษั์ กำริริมีกำ�ริ 9/9 1/1 1/1 1/1

11.	 น�ยอำ�ริ้ง	สิริริพื่สิิทธิิ�ว้งศ์* กำริริมีกำ�ริ 9/9 - 1/1 1/1

12.	 น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์ กำริริมีกำ�ริ 9/9 1/1 1/1 1/1

13.	 น�ยปริะเสิริิฐ	จำ�ริ้พื่นิชี กำริริมีกำ�ริ 9/9 1/1 1/1 1/1

14.	 น�ยพื่ิทย�	เจำียริว้ิสิิฐกำ้ล* กำริริมีกำ�ริ 9/9 - 1/1 1/1

15.	 น�ยปิยะว้ัฒน์	ฐิตะสิัทธิ�ว้ริกำ้ล* กำริริมีกำ�ริ 9/9 - 1/1 1/1

16.	 น�ยธิ�นินทริ์	บ้ริณมี�นิต* กำริริมีกำ�ริ 9/9 - 1/1 1/1

หมี�ยเหต้		 1.	 เป็นกำ�ริจำัดปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นภ�ยใต้สิถื�นกำ�ริณ์	COVID-19	ที�จำำ�กำัดจำำ�นว้นผู้้้เข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มี

	 2.		*	หมี�ยถื่ง	กำริริมีกำ�ริที�เป็นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

	 3.	 **	ศ.	(พื่ิเศษั)	ดริ.	กำิตติพื่งษั์	กำิตย�ริักำษั์	ได้ริับกำ�ริแต่งตั�งเป็นกำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทตั�งแต่ว้ันที�	12	ต้ล�คำมี	2564

2.	 การจำ่ายค่าต่อบแทนกรรมการรายบุคคล
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	เป็นผู้้้พื่ิจำ�ริณ�หลักำเกำณฑ์์กำ�ริจำ่�ยคำ่�ตอบแทนกำริริมีกำ�ริ

กำอ่นนำ�เสินอต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัเพืื่�อพิื่จำ�ริณ�เหน็ชีอบและนำ�เสินอต่อที�ปริะช้ีมีผู้้ถ้ือืห้้นเพืื่�อพิื่จำ�ริณ�อน้มัีติเป็นปริะจำำ�
ท้กำปี	 โดยมีีกำ�ริพิื่จำ�ริณ�ปริับปร้ิงหลักำเกำณฑ์์ให้เหมี�ะสิมีเมืี�อเปรีิยบเทียบกัำบอ้ตสิ�หกำริริมีเดียว้กัำนและอย่้ริะดับที�จำ้งใจำ
และริักำษั�กำริริมีกำ�ริที�มีีคำ้ณภ�พื่
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(1)	 ค่าตอบแที่นี้ที่ี�เป็นี้ต้วเงินี้
ที�ปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นสิ�มีัญปริะจำำ�ปี	2564	 เมีื�อว้ันที�	 23	 เมีษั�ยน	2564	ได้อน้มีัติคำ่�ตอบแทนปริะจำำ�ริ�ยเดือน

ข้องกำริริมีกำ�ริในอัตริ�เดิมีต�มีที�ที�ปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นสิ�มีัญปริะจำำ�ปี	2563	ได้อน้มีัติไว้้เมีื�อว้ันที�	16	กำริกำฎ�คำมี	2563	
และยังคำงเป็นอัตริ�เดิมีตั�งแต่ที�ปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นสิ�มีัญปริะจำำ�ปี	2559	ได้อน้มีัติไว้้เมีื�อว้ันที�	21	เมีษั�ยน	2559	ดังนี�
  บ�ท/คำน
1.		 กำริริมีกำ�ริอิสิริะที�เป็นปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริในคำณะกำริริมีกำ�ริชี้ดย่อย	 120,000
2.		 กำริริมีกำ�ริอิสิริะที�เป็นกำริริมีกำ�ริในคำณะกำริริมีกำ�ริชี้ดย่อย	 100,000
3.		 กำริริมีกำ�ริอิสิริะที�ไมี่ได้เป็นกำริริมีกำ�ริในคำณะกำริริมีกำ�ริชี้ดย่อย	 80,000
4.		 ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	 120,000
5.		 ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	 100,000
6.		 กำริริมีกำ�ริ	 60,000

โดยกำริริมีกำ�ริอิสิริะที�ทำ�หน�้ที�เป็นกำริริมีกำ�ริในคำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดยอ่ยหล�ยคำณะจำะได้ริบัคำ�่ตอบแทนที�อตัริ�ส้ิงส้ิด
เพื่ียงคำณะเดียว้

นอกำจำ�กำนี�	 ที�ปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นยังได้อน้มีัติเงินโบนัสิให้กำริริมีกำ�ริในอัตริ�ริ้อยละ	0.50	ข้องเงินปันผู้ลที�มีีกำ�ริจำ่�ยให ้
ผู้้้ถืือห้้น	โดยปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริจำะเป็นผู้้้พื่ิจำ�ริณ�กำำ�หนดจำำ�นว้นเงินที�เหมี�ะสิมีเพื่ื�อจำัดสิริริให้กำริริมีกำ�ริแต่ละคำน

ค่าตอบแที่นี้กู้รรมกู้ารบริษ้ที่ต้�งแต่ว้นี้ที่ี�	1	มกู้ราคม	–	31	ธิ้นี้วาคม	2564	(หนี้่วย	:	บาที่)

ชื่อกรรมูการ ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน โบนัส รวมู

1.	 ศ.	(พื่ิเศษั)	ปริะสิพื่สิ้ข้	บ้ญเดชี ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แล 

คำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล 

และกำริริมีกำ�ริอิสิริะ

1,440,000 3,730,000 5,170,000

2.	 พื่ล.ต.อ.	พื่ัชีริว้�ท	ว้งษั์สิ้ว้ริริณ	 ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริกำำ�หนด 

คำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	

กำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืน

และบริริษััทภิบ�ล	 

และกำริริมีกำ�ริอิสิริะ

1,440,000 3,730,000 5,170,000

3.	 น�ยผู้ด้ง	เตชีะศริินทริ์ ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	

กำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืน

และบริริษััทภิบ�ล	 

กำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทน 

และสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	 

และกำริริมีกำ�ริอิสิริะ

1,440,000 3,730,000 5,170,000

4.	 น�ยปริีดี	บ้ญยัง กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ 

และกำริริมีกำ�ริอิสิริะ

1,200,000 3,110,000 4,310,000

5.	 น�งนำ��ผู้่�ง	ว้งศ์สิมีิทธิิ� กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ 

และกำริริมีกำ�ริอิสิริะ

1,200,000 3,110,000 4,310,000

6.	 ศ.	(พื่ิเศษั)	ดริ.	กำิตติพื่งษั์	กำิตย�ริักำษั์* กำริริมีกำ�ริอิสิริะ 213,333 - 213,333

7.	 น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์ ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ 1,440,000 3,730,000 5,170,000

8.	 น�ยกำ่อศักำดิ�	ไชียริัศมีีศักำดิ� ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ 1,200,000 3,110,000 4,310,000
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ชื่อกรรมูการ ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน โบนัส รวมู

9.	 น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์ ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ 

และกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทน 

และสิริริห�กำริริมีกำ�ริ

1,200,000 3,110,000 4,310,000

10.	 น�ยอดิเริกำ	ศริีปริะทักำษั์ กำริริมีกำ�ริ 720,000 1,866,000 2,586,000

11.	 น�ยอำ�ริ้ง	สิริริพื่สิิทธิิ�ว้งศ์ กำริริมีกำ�ริ	 

และกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แล 

คำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล

720,000 1,866,000 2,586,000

12.	 น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์ กำริริมีกำ�ริ 720,000 1,866,000 2,586,000

13.	 น�ยปริะเสิริิฐ	จำ�ริ้พื่นิชี กำริริมีกำ�ริ 720,000 1,866,000 2,586,000

14.	 น�ยพื่ิทย�	เจำียริว้ิสิิฐกำ้ล กำริริมีกำ�ริ 720,000 1,866,000 2,586,000

15.	 น�ยปิยะว้ัฒน์	ฐิตะสิัทธิ�ว้ริกำ้ล กำริริมีกำ�ริ 720,000 1,866,000 2,586,000

16.	 น�ยธิ�นินทริ์	บ้ริณมี�นิต กำริริมีกำ�ริ 720,000 1,866,000 2,586,000

รวม 15,813,333 40,422,000 56,235,333

*	ศ.	(พื่ิเศษั)	ดริ.	กำิตติพื่งษั์	กำิตย�ริักำษั์	ได้ริับกำ�ริแต่งตั�งเป็นกำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทฯ	ตั�งแต่ว้ันที�	12	ต้ล�คำมี	2564	

นอกำจำ�กำนี�	 คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบข้องบริิษััทฯ	 ทั�งคำณะ	 ยังได้ริับค่ำ�ตอบแทนจำ�กำบริิษััทย่อย	 (คำือสิถื�บัน 
กำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์)	ในฐ�นะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	ในปี	2564	ริว้มี	38,000	บ�ท

ค่าตอบแที่นี้กู้รรมกู้ารบริษ้ที่ย่อย	(บริษ้ที่	สยามแม็คโคร	จำากู้้ด้	(มหาชำนี้))	 
ต้�งแต่ว้นี้ที่ี�	1	มกู้ราคม	–	31	ธิ้นี้วาคม	2564	(หนี้่วย	:	บาที่)

ชื่อกรรมูการ ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน โบนัส รวมู

1.	 น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์ ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ 1,860,000 1,933,700 3,793,700

2.	 ศ.	(พื่ิเศษั)	ปริะสิพื่สิ้ข้	บ้ญเดชี กำริริมีกำ�ริอิสิริะ 

และกำริริมีกำ�ริสิริริห� 

และกำำ�หนดคำ่�ตอบแทน

1,260,000 1,511,500 2,771,500

3.	 น�ยกำ่อศักำดิ�	ไชียริัศมีีศักำดิ� ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริที�	1	 

และกำริริมีกำ�ริสิริริห�และกำำ�หนด 

คำ่�ตอบแทน

1,260,000 1,511,500 2,771,500

4.	 น�ยอำ�ริ้ง	สิริริพื่สิิทธิิ�ว้งศ์ กำริริมีกำ�ริ 

และกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริ

1,260,000 1,511,500 2,771,500

5.	 น�ยอดิเริกำ	ศริีปริะทักำษั์ กำริริมีกำ�ริ 1,200,000 1,439,500 2,639,500

6.	 น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์ กำริริมีกำ�ริ 1,200,000 1,439,500 2,639,500

7.	 น�ยปริะเสิริิฐ	จำ�ริ้พื่นิชี กำริริมีกำ�ริ 1,200,000 1,439,500 2,639,500

8.	 น�ยพื่ิทย�	เจำียริว้ิสิิฐกำ้ล กำริริมีกำ�ริ 1,200,000 1,439,500 2,639,500

9.	 น�ยปิยะว้ัฒน์	ฐิตะสิัทธิ�ว้ริกำ้ล กำริริมีกำ�ริ 1,200,000 1,439,500 2,639,500
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(2)		ค่าตอบแที่นี้อ่�นี้ของกู้รรมกู้าร
บริิษััทฯ	 ได้จำัดทำ�ปริะกำันคำว้�มีรัิบผู้ิดชีอบข้องกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิง	 (Directors’	 and	 Officers’	 

Liabilities	Insurance)	ที�ทน้ปริะกำนัจำำ�นว้น	40	ล้�นเหริยีญสิหริฐัอเมีริิกำ�	คำดิเป็นเบี�ยปริะกำนัปริะมี�ณ	2.5	ล้�นบ�ทต่อปี

8.1.3 การกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมู
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้กำำ�หนดให้มีีกำลไกำและกำริอบในกำ�ริกำำ�กำับด้แลนโยบ�ยและกำ�ริดำ�เนินง�นข้องบริิษััทย่อย	 

บริิษััทริ่ว้มี	และกำิจำกำ�ริอื�นที�บริิษััทฯ	ไปลงท้นอย่�งมีีนัยสิำ�คำัญในริะดับที�เหมี�ะสิมีกำับกำิจำกำ�ริแต่ละแห่ง	เพื่ื�อด้แลริักำษั�ผู้ลปริะโยชีน์
ในเงินลงท้นข้องบริิษััทฯ	โดย

1.	 สิง่บค้ำคำลเพืื่�อเป็นตวั้แทนข้องบริิษัทัฯ	ไปเป็นกำริริมีกำ�ริ	ผู้้บ้ริิห�ริ	หรืิอผู้้มี้ีอำ�น�จำคำว้บคำม้ีในบริิษัทัดังกำล่�ว้ต�มีสัิดส่ิว้น
กำ�ริถือืห้น้	โดยได้ริบัคำว้�มีเห็นชีอบจำ�กำที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริต�มีที�ริะบไ้ว้้ในกำฎบตัริคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั

2.	 กำำ�หนดข้อบเข้ตอำ�น�จำหน้�ที�และคำว้�มีรัิบผู้ิดชีอบข้องกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริที�เป็นตัว้แทนข้องบริิษััทฯ	 ต�มีคำ้่มืีอ
แจำกำแจำงอำ�น�จำดำ�เนินกำ�ริข้องแต่ละบริิษััทย่อยดังกำล่�ว้

3.	 มีีกำลไกำในกำ�ริกำำ�กำับด้แลที�มีีผู้ลให้กำ�ริเปิดเผู้ยข้้อม้ีลฐ�นะกำ�ริเงินและผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�น	 กำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริริะหว้่�ง 
บริิษัทัฯ	ดังกำล่�ว้กำบับค้ำคำลที�เกำี�ยว้โยงกัำน	กำ�ริได้มี�หริอืจำำ�หน�่ยไปซึ่่�งสิินทรัิพื่ย์	หริอืกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริสิำ�คำญัอื�นใดข้อง 
บริิษัทัฯ	ดังกำล่�ว้ให้คำริบถืว้้นถืก้ำต้องและใช้ีหลกัำเกำณฑ์์ที�เกำี�ยว้ข้้องกำบักำ�ริเปิดเผู้ยข้้อม้ีลและกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริในลกัำษัณะ
ดังกำล่�ว้ข้้�งต้นในทำ�นองเดียว้กัำนกำับหลักำเกำณฑ์์ข้องบริิษััทฯ	 ผู้่�นท�งหน่ว้ยง�นสิ่ว้นกำล�งโดยสิ�ยง�นบัญชีีและ
กำ�ริเงินกำล่้มี	 หน่ว้ยง�นกำฎหมี�ยกำล�ง	 และหน่ว้ยง�นเลข้�น้กำ�ริบริิษััท	 เพืื่�อสิ�มี�ริถืใช้ีเป็นข้้อม้ีลในกำ�ริจัำดทำ� 
งบกำ�ริเงนิข้องบริิษัทัฯ	ไดต้�มีมี�ตริฐ�นและกำำ�หนดเว้ล�	นอกำจำ�กำนี�	ข้้อบงัคำบัข้องบริิษัทัยอ่ยยงัมีีข้้อกำำ�หนดเกำี�ยว้กัำบ
กำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำนั	กำ�ริไดม้ี�หริอืจำำ�หน�่ยไปซึ่่�งสิินทริพัื่ย์	ใหเ้ป็นไปต�มีข้้อกำำ�หนดข้องกำฎหมี�ยหลกัำทริพัื่ย์ 
อีกำด้ว้ย

4.	 กำำ�หนดริะบบกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยในข้องบริิษััทย่อยที�เหมี�ะสิมีและริัดกำ้มี	 เพื่ียงพื่อ	 และกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริต่�งๆ	 เป็นไป
อย�่งถืก้ำต้องต�มีกำฎหมี�ยและหลกัำเกำณฑ์์ที�เกำี�ยว้ข้้องตลอดจำนคำ้มื่ีอแจำกำแจำงอำ�น�จำดำ�เนินกำ�ริ	และผู่้�นกำ�ริทดสิอบ
ริะบบคำว้บคำ้มีภ�ยในและตริว้จำสิอบโดยสิำ�นักำตริว้จำสิอบภ�ยในข้องกำล้่มี

8.1.4 การติดตามูให้มูีการปฏ์ิบัติตามูนโยบายและแนวปฏ์ิบัติในการกำากับดูแลกิจการ
บริิษััทฯ	 ให้คำว้�มีสิำ�คำัญในเรืิ�องกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริที�ดี	 โดยได้กำำ�หนดนโยบ�ยและแนว้ปฏิิบัติที�เกำี�ยว้ข้้องไว้้ใน

นโยบ�ยกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 และจำริิยธิริริมีธิ้ริกำิจำและข้้อพื่่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�น	พื่ริ้อมีทั�งจำัดอบริมี	ทดสิอบคำว้�มีริ้้	 
คำว้�มีเข้้�ใจำ	มีีกำ�ริสิื�อสิ�ริและจำัดกำิจำกำริริมีต่�งๆ	เพื่ื�อสิ่งเสิริิมีให้เกำิดกำ�ริปฏิิบัติอย่�งแท้จำริิงเพื่ื�อสิริ้�งคำว้�มีเชีื�อมีั�นต่อผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิีย
ท้กำฝ้่�ย

ในริอบปี	 2564	 บริิษััทฯ	 ได้มีีกำ�ริติดต�มีเพืื่�อให้เกำิดกำ�ริปฏิิบัติต�มีกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกิำจำกำ�ริที�ดี	 คำริอบคำล้มีเรืิ�อง	 1)	 สิิทธิิ
มีน้ษัยชีนและกำ�ริปฏิิบัติด้�นแริงง�น	2)	กำ�ริพื่ัฒน�ผู้้้นำ�และทริัพื่ย�กำริบ้คำคำล	3)	คำว้�มีผู้้กำพื่ันกำับผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิีย	4)	กำ�ริต่อต้�น
กำ�ริท้จำริิตคำอริ์ริัปชีัน	5)	คำ้ณคำ่�ท�งสิังคำมี	สิ้ข้ภ�พื่	และสิ้ข้ภ�ว้ะที�ดี	6)	กำ�ริศ่กำษั�	7)	กำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�รินว้ัตกำริริมี	8)	กำ�ริด้แล
คำว้�มีปลอดภัย	อ�ชีีว้อน�มัียและสิภ�พื่แว้ดลอ้มีในกำ�ริทำ�ง�น	9)	กำ�ริจำดักำ�ริกำ�ริเปลี�ยนแปลงสิภ�พื่ภ้มิีอ�กำ�ศ	10)	กำ�ริด้แลริกัำษั� 
ทริัพื่ย�กำรินำ��	 11)	 กำ�ริปกำป้องริะบบนิเว้ศและคำว้�มีหล�กำหล�ยท�งชีีว้ภ�พื่	 12)	 กำ�ริจัำดกำ�ริห่ว้งโซ่ึ่อ้ปท�นอย่�งริับผู้ิดชีอบ	 
13)	 กำ�ริจำัดกำ�ริข้้อข้ัดแย้งและกำ�ริสิริ้�งกำ�ริยอมีริับจำ�กำชี้มีชีน	ซึ่่�งผู้ลกำ�ริติดต�มีพื่บว้่�บริิษััทฯ	 ได้ดำ�เนินกำ�ริต�มีกำริอบแนว้ท�ง
และเป้�หมี�ยข้องแต่ละปริะเด็นอย่�งคำริบถื้ว้นแล้ว้

นอกำจำ�กำนี�	บริิษััทฯ	ได้ติดต�มีเพื่ื�อให้เกำิดกำ�ริปฏิิบัติต�มีกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริที�ดีอีกำ	4	ปริะเด็น	ดังนี�
(1)	 กู้ารป้องกู้้นี้ความข้ด้แย�งที่างผลประโยชำนี้์

คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีีหน้�ที�ต้องด้แลและจำัดกำ�ริคำว้�มีข้ัดแย้งข้องผู้ลปริะโยชีน์ที�อ�จำเกำิดข่้�นได้ริะหว้่�งบริิษััทฯ	 
กำบัฝ้�่ยจำัดกำ�ริ	คำณะกำริริมีกำ�ริหริอืผู้้ถ้ือืห้น้	ริว้มีไปถืง่กำ�ริป้องกำันกำ�ริใชีป้ริะโยชีนอ์ันมีคิำว้ริในทริพัื่ยส์ินิ	ข้อ้มีล้	และโอกำ�สิ
ข้องบริิษััทฯ	 และกำ�ริทำ�ธิ้ริกำริริมีกัำบผู้้้ที�มีีสิ่ว้นสัิมีพื่ันธิ์เกีำ�ยว้โยงกัำบบริิษััทฯ	 ในลักำษัณะที�ไม่ีสิมีคำว้ริ	 จำ่งได้กำำ�หนดเป็น 
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นโยบ�ยที�ชีัดเจำนเรืิ�องกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริที�อ�จำมีีคำว้�มีข้ัดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์	 ว่้�ต้องเป็นไปเพื่ื�อผู้ลปริะโยชีน์ข้องบริิษััทฯ	 
และผู้้ถ้ือืห้น้โดยริว้มี	จำง่มีีกำ�ริพิื่จำ�ริณ�กำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริอย่�งริอบคำอบ	และตอ้งผู่้�นกำ�ริพิื่จำ�ริณ�กำลั�นกำริองโดยคำณะกำริริมีกำ�ริ 
ตริว้จำสิอบกำ่อนนำ�เสินอที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริเพืื่�อพิื่จำ�ริณ�อน้มัีติ	 โดยกำริริมีกำ�ริที�มีีส่ิว้นได้เสิียมีิได้มีีส่ิว้นริ่ว้มีในกำ�ริ
ตัดสิินใจำ	 หลังกำ�ริอน้มัีติกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกีำ�ยว้โยงกำันมีีกำ�ริแจำ้งมีติที�ปริะช้ีมีต่อตล�ดหลักำทรัิพื่ย์ฯ	 เพืื่�อเผู้ยแพื่ริ่ให้กำับ 
ผู้้ถื้ือห้้นภ�ยในว้นัที�กำริริมีกำ�ริมีีมีติหริอือย่�งช้ี�ภ�ยในเว้ล�	9.00	น.	ข้องวั้นทำ�กำ�ริถัืดไป	เพืื่�อใหผู้้้้ถือืห้้นได้รัิบทริ�บข้้อม้ีล
ที�ถื้กำต้อง	ริว้ดเริ็ว้	ทันเหต้กำ�ริณ์	

นอกำจำ�กำนี�	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทถืือเป็นหน้�ที�สิำ�คำัญที�จำะป้องกำันไมี่ให้เกำิดกำ�ริกำริะทำ�ที�อ�จำกำ่อให้เกำิดคำว้�มีข้ัดแย้ง
ท�งผู้ลปริะโยชีน์	โดยกำริริมีกำ�ริ	ผู้้บ้ริิห�ริ	พื่นักำง�น	คำริอบคำริวั้	และบค้ำคำลใกำล้ชีดิต้องไมีท่ำ�ธิร้ิกำริริมีใดๆ	ที�มีีกำ�ริขั้ดแยง้ท�ง
ผู้ลปริะโยชีน์กำับบริิษััทฯ	ไมี่ว้่�โดยท�งตริงหริือท�งอ้อมี	และไมี่ว้่�จำะกำริะทำ�ด้ว้ยตนเอง	หริือริ่ว้มีกำับสิมี�ชีิกำในคำริอบคำริัว้	
หริือบ้คำคำลใกำล้ชีิด	เพื่ื�อหลีกำเลี�ยงคำว้�มีไมี่เหมี�ะสิมีที�อ�จำเกำิดข้่�นดังกำล่�ว้จำ่งได้ดำ�เนินกำ�ริดังนี�

•	 จำดัทำ�ริะบบกำ�ริรัิกำษั�คำว้�มีปลอดภัยข้องข้้อม้ีล	ริว้มีถืง่กำ�ริกำำ�หนดนโยบ�ยและวิ้ธิปีฏิิบติัในกำ�ริรัิกำษั�คำว้�มีลับ 
ข้องข้้อมี้ล	กำ�ริริักำษั�คำว้�มีน่�เชีื�อถืือและคำว้�มีพื่ริ้อมีใชี้ข้องข้้อมี้ล	เพื่ื�อให้กำริริมีกำ�ริ	ผู้้้บริิห�ริ	และพื่นักำง�น	
ตลอดจำนบ้คำคำลหริือหนว่้ยง�นที�เกำี�ยว้ข้้องปฏิิบัตติ�มีอย�่งเคำริ่งคำริัดเพื่ื�อมีิใหม้ีีกำ�ริใชีผู้้ลปริะโยชีนจ์ำ�กำข้้อมี้ล
เพื่ื�อกำ�ริซึ่ื�อข้�ยหลักำทริัพื่ย์

•	 กำำ�หนดให้กำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริข้องบริิษััทฯ	 และบริิษััทย่อย	 จำัดทำ�ริ�ยง�นกำ�ริมีีส่ิว้นได้เสิียท้กำปี	 และ
ปริับปร้ิงแกำ้ไข้ริ�ยง�นท้กำคำรัิ�งที�มีีกำ�ริเปลี�ยนแปลง	 และเกำ็บรัิกำษั�ริ�ยง�นไว้้ที�เลข้�น้กำ�ริบริิษััท	 นอกำจำ�กำนี� 
ให้สิ่งสิำ�เน�ริ�ยง�นดังกำล่�ว้ให้แก่ำปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริและปริะธิ�นคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	 ริ�ยง�นกำ�ริมีี
สิ่ว้นได้เสิียข้องกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริเป็นกำ�ริเปิดเผู้ยคำว้�มีสัิมีพัื่นธิ์ข้องสิมี�ชิีกำในคำริอบคำรัิว้หริือบ้คำคำล 
อื�นใดที�อ�จำกำ่อให้เกำิดคำว้�มีขั้ดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์	 แต่ห�กำกำริณีมีีคำว้�มีจำำ�เป็นต้องทำ�ริ�ยกำ�ริดังกำล่�ว้	 
จำะตอ้งกำริะทำ�ไปดว้้ยคำว้�มีโปร่ิงใสิ	เที�ยงธิริริมี	เสิมืีอนเป็นกำ�ริทำ�กำบับค้ำคำลภ�ยนอกำและเป็นไปเพืื่�อปริะโยชีน์
ส้ิงส้ิดข้องบริิษััทฯ	 และในกำ�ริพิื่จำ�ริณ�อน้มัีติกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริ	 กำริริมีกำ�ริหริือผู้้้บริิห�ริที�มีีส่ิว้นได้เสิียจำะไมี่มีี
สิ่ว้นริ่ว้มีในกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�อน้มีัติ

•	 จำดัทำ�นโยบ�ยและแนว้ปฏิิบติัเกีำ�ยว้กัำบคำว้�มีขั้ดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์เพืื่�อใหก้ำริริมีกำ�ริ	ผู้้บ้ริิห�ริ	และพื่นักำง�นมีี
แนว้ท�งในกำ�ริปฏิิบตัหิน�้ที�อย่�งซึ่ื�อสัิตย์ส้ิจำริิต	โปริง่ใสิ	ไมีแ่สิว้งห�ผู้ลปริะโยชีน์สิว่้นตน	และ/หริอืผู้้เ้กำี�ยว้ข้้อง	
และหลีกำเลี�ยงคำว้�มีขั้ดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์ที�อ�จำเกิำดข่้�นกัำบบริิษััทฯ	 โดยกำำ�หนดบทบ�ทหน้�ที�และคำว้�มี
ริับผู้ิดชีอบข้องคำณะกำริริมีกำ�ริ	ผู้้้บริิห�ริ	หน่ว้ยง�นที�ริับผู้ิดชีอบ	และพื่นักำง�น	พื่ริ้อมีแนว้ปฏิิบัติที�พื่่งกำริะทำ�	
นอกำจำ�กำนี�	ยังได้ยกำตัว้อย่�งเหต้กำ�ริณ์ที�อ�จำก่ำอใหเ้กำดิคำว้�มีข้ดัแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์เพืื่�อคำว้�มีเข้้�ใจำได้อย่�ง
ชีัดเจำนยิ�งข้่�น

•	 อน้มีัติหลักำกำ�ริเกำี�ยว้กำับข้้อตกำลงท�งกำ�ริคำ้�ที�มีีเงื�อนไข้กำ�ริคำ้�โดยทั�ว้ไปให้ฝ้่�ยจำัดกำ�ริสิ�มี�ริถืทำ�ธิ้ริกำริริมี 
ริะหว่้�งบริิษัทัฯ	และบริิษัทัยอ่ย	กำบักำริริมีกำ�ริ	ผู้้บ้ริิห�ริ	หรืิอบค้ำคำลที�มีีคำว้�มีเกำี�ยว้ข้้องได	้ห�กำธิร้ิกำริริมีเหล่�นั�น 
มีีข้้อตกำลงท�งกำ�ริคำ้�ในลักำษัณะเดียว้กัำบที�ว้ิญญู้ชีนจำะพ่ื่งกำริะทำ�กำับคำ้่สัิญญ�ทั�ว้ไปในสิถื�นกำ�ริณ์เดียว้กำัน 
ด้ว้ยอำ�น�จำต่อริองท�งกำ�ริค้ำ�ที�ปริ�ศจำ�กำอิทธิิพื่ลในกำ�ริที�ตนมีีสิถื�นะเป็นกำริริมีกำ�ริ	 ผู้้้บริิห�ริ	 หริือบ้คำคำล 
ที�มีีคำว้�มีเกำี�ยว้ข้้อง	 นอกำจำ�กำนี�	 ยังให้บริิษััทฯ	 จำัดทำ�ริ�ยง�นสิร้ิปกำ�ริทำ�ธิ้ริกำริริมีดังกำล่�ว้เป็นริ�ยไตริมี�สิ	 
และริ�ยง�นต่อที�ปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทโดยให้ผู้่�นกำ�ริสิอบท�นจำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ

ในปี	2564	บริิษััทฯ	มีีกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำันดังนี�
1.	 กำ�ริจำำ�หน่�ยกำ�ริลงท้นข้องบริิษััทฯ	 โดยกำ�ริข้�ยห้้นเดิมีบ�งส่ิว้นในสัิดส่ิว้นไม่ีเกิำนร้ิอยละ	 90	 ข้อง 

ท้นจำดทะเบียนในบริิษััท	 ออลล์	 น�ว้	 แมีนเนจำเม้ีนท์	 จำำ�กัำด	 (AM)	 ให้แกำ่บ้คำคำลที�เกีำ�ยว้โยงกำัน	 ได้แกำ่	 (กำ)	 บริิษััท	 
เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	จำำ�กำัด	หริือบริิษััทย่อย	(ข้)	บริิษััท	เจำริิญโภคำภัณฑ์์อ�ห�ริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	หริือบริิษััทย่อย	
(คำ)	บริิษััท	ทริ้	คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	หริือบริิษััทย่อย	และ	(ง)	บริิษััท	เอกำ-ชีัย	ดีสิทริิบิว้ชีั�น	ซึ่ิสิเทมี	จำำ�กำัด	
และกำ�ริปฏิิบัติต�มีเงื�อนไข้โดยกำ�ริซึ่ื�อห้้นเพื่ิ�มีท้นใน	AM	ต�มีสิัดสิ่ว้นกำ�ริถืือห้้นข้องบริิษััทฯ	ในภ�ยหลัง	 เข้้�ข้่�ย
เป็นริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกัำนปริะเภทริ�ยกำ�ริเกำี�ยว้กัำบสิินทรัิพื่ย์หริือบริิกำ�ริ	 โดยมีีม้ีลคำ่�ข้องริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกัำน 
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ริว้มีไมีเ่กำนิ	2,450	ล้�นบ�ท	คิำดเป็นข้น�ดริ�ยกำ�ริที�คำำ�นว้ณได้ไมีเ่กำนิริอ้ยละ	2.85	ข้องม้ีลคำ�่ข้องสิินทรัิพื่ยท์ี�มีีตวั้ตน 
ส้ิทธิิ	 (NTA)	 โดยอ้�งอิงจำ�กำงบกำ�ริเงินริว้มีล่�ส้ิดข้องบริิษััทฯ	 และบริิษััทย่อย	ณ	 วั้นที�	 30	 มิีถื้น�ยน	 2564	 
ซึ่่�งสิอบท�นแล้ว้โดยผู้้้สิอบบัญชีีซึ่่�งถืือเป็นริ�ยกำ�ริข้น�ดกำล�ง	 ทำ�ให้บริิษััทฯ	 ต้องดำ�เนินกำ�ริข้ออน้มัีติจำ�กำ 
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและดำ�เนินกำ�ริเปิดเผู้ยสิ�ริสินเทศต่อตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย

2.	 กำ�ริลงท้นข้องบริิษััทฯ	หริือบริิษััทยอ่ยข้องบริิษััทฯ	โดยกำ�ริซึ่ื�อห้น้เดิมีในสิัดสิ่ว้นไมี่เกำินริ้อยละ	10	ข้อง
ท้นจำดทะเบียนในบริิษััท	เอ้กำ	ดิจำิทัล	จำำ�กำัด	(EGG)	จำ�กำบริิษััท	แอสิเซึ่นด์	ดิจำิตอล	คำอมีเมีิริ์ซึ่	กำริ้๊ป	จำำ�กำัด	ซึ่่�งถืือเป็น
บ้คำคำลที�เกำี�ยว้โยงกำัน	และกำ�ริปฏิิบัติต�มีเงื�อนไข้โดยกำ�ริซึ่ื�อห้้นเพื่ิ�มีท้นใน	EGG	ต�มีสิัดสิ่ว้นกำ�ริถืือห้้นข้องบริิษััทฯ	
หริือบริิษััทย่อยข้องบริิษััทฯ	ในภ�ยหลัง	เข้้�ข้่�ยเป็นริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำันปริะเภทริ�ยกำ�ริเกำี�ยว้กำับสิินทริัพื่ย์หริือ
บริิกำ�ริ	โดยมีีมี้ลคำ่�ข้องริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำันริว้มีไมี่เกำิน	67.5	ล้�นบ�ท	คำิดเป็นข้น�ดริ�ยกำ�ริที�คำำ�นว้ณได้ไมี่เกำิน
ริ้อยละ	0.08	ข้องมี้ลคำ่�ข้องสิินทริัพื่ย์ที�มีีตัว้ตนสิ้ทธิิ	(NTA)	โดยอ้�งอิงจำ�กำงบกำ�ริเงินริว้มีล่�สิ้ดข้องบริิษััทฯ	และ
บริิษััทย่อย	ณ	ว้ันที�	30	มีิถื้น�ยน	2564	ซึ่่�งสิอบท�นแล้ว้โดยผู้้้สิอบบัญชีี	และเมีื�อริว้มีกำับข้น�ดริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยง 
ปริะเภทริ�ยกำ�ริเกำี�ยว้กัำบสิินทรัิพื่ย์หริือบริิกำ�ริอื�นที�เกำิดข่้�นในริะหว้่�งหกำเดือนซึ่่�งริว้มีถ่ืงกำ�ริจำำ�หน่�ยเงินลงท้น 
บ�งสิ่ว้นในบริิษััท	ออลล์	น�ว้	แมีนเนจำเมี้นท์	จำำ�กำัด	จำะมีีข้น�ดริ�ยกำ�ริริว้มีไมี่เกำินริ้อยละ	2.93	ข้องมี้ลคำ่�สิินทริัพื่ย์
ที�มีีตัว้ตนสิ้ทธิิ	 จำ่งถืือเป็นริ�ยกำ�ริข้น�ดกำล�งทำ�ให้บริิษััทฯ	ต้องดำ�เนินกำ�ริข้ออน้มีัติจำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและ
ดำ�เนินกำ�ริเปิดเผู้ยสิ�ริสินเทศต่อตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย

มี้ลคำ่�ข้องสิินทริัพื่ย์ที�ข้�ยและซึ่ื�อข้องกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงทั�ง	2	ริ�ยกำ�ริดังกำล่�ว้ข้้�งต้นเป็นกำ�ริเจำริจำ�
ต่อริองริะหว้่�งผู้้้ซึ่ื�อและผู้้้ข้�ย	เชี่นเดียว้กำับกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริกำับบ้คำคำลภ�ยนอกำ	(Arm’s	Length	Negotiation)	โดย
อ้�งอิงจำ�กำที�ปร่ิกำษั�ท�งกำ�ริเงินซึ่่�งใชี้ว้ิธิีกำ�ริปริะเมีินม้ีลคำ่�ห้้นต�มีว้ิธิีต่�งๆ	 ต�มีหลักำสิ�กำล	 อันได้แกำ่	 วิ้ธิีคำิดลด
กำริะแสิเงนิสิด	(Discounted	Cash	Flow	Approach	–	DCF)	และวิ้ธิเีทยีบเคำยีงกัำบบริิษัทัที�ปริะกำอบธิร้ิกิำจำใกำล้เคำยีงกัำน	 
(Market	 Comparable	 Approach)	 เป็นหลักำ	 และได้รัิบกำ�ริอน้มีัติจำ�กำที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบและ 
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทที�ไมี่มีีสิ่ว้นได้เสิีย	เมีื�อว้ันที�	11	สิิงห�คำมี	2564	โดยคำณะกำริริมีกำ�ริมีีคำว้�มีเห็นว้่�	กำ�ริเข้้�ทำ� 
ริ�ยกำ�ริดังกำล่�ว้มีีคำว้�มีสิมีเหต้สิมีผู้ลและเป็นปริะโยชีน์ต่อบริิษััทฯ	 และคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบมีีคำว้�มีเห็นว้่�มีี
คำว้�มีเหมี�ะสิมีและอย่้ในเกำณฑ์์ริะดับริ�คำ�ที�ผู้้้ปริะเมิีนริ�คำ�อิสิริะได้ปริะเมิีนไว้้	ริว้มีทั�งรัิบฟังจำ�กำผู้้้บริิห�ริที�ริบัผู้ดิชีอบ 
แล้ว้เห็นว้่�	 ฝ่้�ยจำัดกำ�ริได้ดำ�เนินกำ�ริต�มีขั้�นตอนและปฏิิบัติต่�งๆ	 ไปด้ว้ยคำว้�มีโปร่ิงใสิ	 มีีคำว้�มีสิมีเหต้สิมีผู้ล 
และเป็นปริะโยชีน์ส้ิงส้ิดตอ่บริิษัทัฯ	ตลอดจำนมีีกำ�ริปฏิิบติัต�มีข้้อกำำ�หนดข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัตล�ดทน้โดยไม่ีมีี
คำว้�มีเห็นที�แตกำต�่งจำ�กำคำว้�มีเห็นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั	ดังมีีริ�ยละเอยีดเพิื่�มีเติมี	ริว้มีถ่ืงปริะโยชีน์ที�คำ�ดว่้�จำะ
ไดร้ิบัจำ�กำกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริปริ�กำฏิในหนงัสิอืแจำง้มีตทิี�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัและสิ�ริสินเทศกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริ
ที�เกำี�ยว้โยงกำันที�ได้เปิดเผู้ยต่อตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย	เมีื�อว้ันที�	11	สิิงห�คำมี	2564	เริียบริ้อยแล้ว้

3.	 กำ�ริได้มี�ซึ่่�งสิินทริัพื่ย์เกำี�ยว้กำับธิ้ริกำริริมีกำ�ริริับโอนกำิจำกำ�ริทั�งหมีดข้องบริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	ริีเทล	โฮลดิ�ง	จำำ�กำัด	
(CPRH)	โดยบริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	(Makro)	ซึ่่�งเป็นบริิษััทย่อยข้องบริิษััทฯ	เนื�องจำ�กำ	CPRH	มีี 
ผู้้ถ้ือืห้น้ริ�ยใหญ	่คืำอ	บริิษัทั	ซีึ่.พื่.ี	เมีอริแ์ชีนไดซึ่ิ�ง	จำำ�กัำด	ซึ่่�งเป็นบริิษัทัยอ่ยข้องบริิษัทั	เจำริิญโภคำภัณฑ์์อ�ห�ริ	จำำ�กัำด	
(มีห�ชีน)	 และมีีผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่โดยอ้อมี	 คืำอ	 บริิษััท	 เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	 จำำ�กำัด	 ซึ่่�งถืือเป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ ่
โดยอ้อมีข้องบริิษััทฯ	 CPRH	 จำ่งถืือเป็นบ้คำคำลที�เกำี�ยว้โยงกัำนข้องบริิษััทฯ	 ดังนั�นธิ้ริกำริริมีกำ�ริรัิบโอนกำิจำกำ�ริทั�งหมีด 
โดย	Makro	จำะออกำและจำดัสิริริห้้นสิ�มัีญเพิื่�มีทน้ข้อง	Makro	จำำ�นว้นไม่ีเกำนิ	5,010,323,500	ห้้น	ม้ีลคำ�่ที�ตริ�ไว้้ห้้นละ	 
0.50	บ�ท	ในริ�คำ�เสินอข้�ย	43.50	บ�ทต่อห้้น	คำิดเป็นมี้ลคำ่�ริว้มีทั�งสิิ�น	217,949,072,250	บ�ท	ให้แกำ่	CPRH	
เพื่ื�อใชี้ชีำ�ริะเป็นคำ่�ตอบแทนกำ�ริริับโอนกำิจำกำ�ริทั�งหมีดจำ�กำ	CPRH	แทนกำ�ริชีำ�ริะด้ว้ยเงินสิด	(Payment	in	Kind)	
จำง่เข้้�ข่้�ยเป็นริ�ยกำ�ริเกำี�ยว้โยงกำนัปริะเภทริ�ยกำ�ริเกำี�ยว้กัำบสิินทรัิพื่ย์หริอืบริิกำ�ริ	โดยมีีข้น�ดริ�ยกำ�ริเท�่กัำบริอ้ยละ	
253.94	ข้องมี้ลคำ่�ข้องสิินทริัพื่ย์ที�มีีตัว้ตนสิ้ทธิิ	(NTA)	ข้องบริิษััทฯ	และบริิษััทย่อย	ณ	ว้ันที�	30	มีิถื้น�ยน	2564	
ซึ่่�งสิอบท�นแลว้้โดยผู้้้สิอบบญัชีี	ทั�งนี�	เมืี�อริว้มีริ�ยกำ�ริที�เกิำดข่้�นในริะหว้�่งหกำเดือนที�ผู้�่นมี�ข้องบริิษัทัฯ	และ/หรืิอ	 
บริิษััทย่อยข้องบริิษััทฯ	 ที�เข้้�ทำ�กำับ	 CPRH	 หริือผู้้้ที�เกำี�ยว้ข้้องกัำบ	 CPRH	 เป็นผู้ลให้มีีข้น�ดริ�ยกำ�ริริว้มีทั�งสิิ�น 
เท่�กำับริ้อยละ	 254.22	 ข้องมี้ลคำ่�ข้องสิินทริัพื่ย์ที�มีีตัว้ตนสิ้ทธิิ	 (NTA)	 ข้องบริิษััทฯ	 ดังนั�นบริิษััทฯ	 จำ่งดำ�เนินกำ�ริ
แตง่ตั�งที�ปร่ิกำษั�ท�งกำ�ริเงนิอสิิริะเพืื่�อใหค้ำว้�มีเหน็กำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริและจำดัสิง่ริ�ยง�นคำว้�มีเหน็ดงักำล่�ว้ใหแ้ก่ำผู้้้ถือืห้้น 
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เพืื่�อพิื่จำ�ริณ�พื่ริ้อมีหนังสิือเชีิญปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้น	 ข้ออน้มีัติจำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทจำัดทำ�ริ�ยง�นและเปิดเผู้ย
สิ�ริสินเทศเกำี�ยว้กำบักำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริข้องบริิษัทัฯ	ตอ่ตล�ดหลกัำทริพัื่ย์แหง่ปริะเทศไทยทนัททีี�คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั	
มีีมีติอน้มีตักิำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริและจำดัให้มีีกำ�ริปริะช้ีมีผู้้้ถือืห้น้ข้องบริิษัทัฯ	เพืื่�อพื่จิำ�ริณ�อน้มัีตใินกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริ
และต้องได้ริับอน้มัีติจำ�กำที�ปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นด้ว้ยคำะแนนเสิียงไม่ีตำ��กำว่้�สิ�มีในสีิ�ข้องจำำ�นว้นเสิียงทั�งหมีดข้องผู้้้ถืือห้้น 
ที�มี�ปริะช้ีมีและมีีสิิทธิอิอกำเสิยีงลงคำะแนน	โดยไมีนั่บริว้มีคำะแนนเสิยีงข้องผู้้้ถือืห้้นที�มีีส่ิว้นได้เสิยี	ริว้มีทั�งต้องริะบชื้ี�อ 
และจำำ�นว้นห้้นข้องผู้้้ถืือห้้นที�ไมี่มีีสิิทธิิออกำเสิียงลงคำะแนนไว้้ในหนังสิือนัดปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นด้ว้ย

กำ�ริคำำ�นว้ณมี้ลคำ่�ริว้มีข้องสิิ�งตอบแทนและเกำณฑ์์ที�ใชี้ในกำ�ริกำำ�หนดมี้ลคำ่�ริว้มีข้องริ�ยกำ�ริและสิิ�งตอบแทน
ได้มีีกำ�ริพื่จิำ�ริณ�ถื่งคำว้�มีเหมี�ะสิมีข้องโคำริงสิริ้�งเงินท้น	(Capital	Structure)	ข้อง	Makro	ริว้มีถื่งเป็นมี้ลคำ่�ที�เป็น
ไปต�มีกำ�ริเจำริจำ�กำนัริะหว้�่งคำ้สั่ิญญ�	โดยอ�้งองิจำ�กำกำ�ริปริะเมีนิโดยว้ธิิคีำดิลดกำริะแสิเงนิสิด	จำ�กำกำ�ริปริะเมีนิม้ีลคำ�่
ย้ตธิิริริมีข้องกำจิำกำ�ริดว้้ยว้ธิิตี�่งๆ	ต�มีหลกัำสิ�กำล	ซึ่่�งไดมี้ีกำ�ริพื่จิำ�ริณ�ถืง่ผู้ลกำ�ริดำ�เนนิง�นและปัจำจำยัอื�นที�เกำี�ยว้ข้้อง	
และว้ิธิีเปริียบเทียบกำับริ�คำ�ตล�ดกำับบริิษััทที�ปริะกำอบธิ้ริกำิจำใกำล้เคำียง

ที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบและที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	 โดยกำริริมีกำ�ริที�ไมี่มีีสิ่ว้นได้เสีิยได้
พื่จิำ�ริณ�อน้มัีติกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริดังกำล่�ว้ข้้�งตน้	เมืี�อวั้นที�	31	สิิงห�คำมี	2564	และคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัมีีคำว้�มีเหน็ 
ว้่�	 กำ�ริตกำลงเข้้�ทำ�ธิ้ริกำริริมีกำ�ริรัิบโอนกำิจำกำ�ริทั�งหมีดนั�นมีีคำว้�มีเหมี�ะสิมีและเป็นไปเพืื่�อปริะโยชีน์ส้ิงส้ิดต่อ
บริิษััทฯ	 และผู้้้ถืือห้้นข้องบริิษััทฯ	 เป็นสิำ�คำัญ	 เนื�องจำ�กำกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริดังกำล่�ว้	 เป็นกำ�ริเพิื่�มีคำว้�มีแข้็งแกำร่ิง 
ให้กำับ	Makro	 และบริิษััท	 ซึ่ี.พื่ี.	 ริีเทล	 ดีเว้ลลอปเมี้นท์	 จำำ�กำัด	 (CPRD)	 ในกำ�ริกำ้�ว้สิ้่กำ�ริเป็นผู้้้นำ�ในธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำ 
คำ้�ส่ิงสิินคำ้�อ้ปโภคำบริิโภคำ	 และข้ย�ยข้อบเข้ตกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำในริะดับภ้มิีภ�คำ	 และเสิริิมีสิร้ิ�งคำว้�มีแข็้งแกำร่ิง 
ท�งธิ้ริกำิจำจำ�กำปริะโยชีน์ที�คำ�ดว้่�จำะได้ริับจำ�กำกำ�ริผู้สิ�นจำ้ดเด่นในแง่ม้ีมีต่�งๆ	 ข้อง	Makro	 และกำล่้มีโลตัสิสิ์	 อ�ทิ	 
คำว้�มีคำริอบคำล้มีข้องริ้ปแบบริ้�นคำ้�	นอกำจำ�กำนี�	ยังชี่ว้ยผู้สิ�นปริะโยชีน์ในกำ�ริดำ�เนินกำ�ริริ่ว้มีกำันให้มีีปริะสิิทธิิภ�พื่
มี�กำข่้�น	และคำ�ดว้�่จำะสิร้ิ�งปริะโยชีน์ต่อบริิษัทัฯ	และผู้้้ถือืห้้นข้องบริิษัทัฯ	ในอน�คำต	โดยกำ�ริปรัิบโคำริงสิร้ิ�งภ�ยใน
และกำ�ริปรัิบโคำริงสิริ้�งท�งธิ้ริกิำจำเพืื่�อให้บริริล้วั้ตถื้ปริะสิงค์ำดังกำล่�ว้	 คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบมีีคำว้�มีเห็นว่้�เป็น
ริ�ยกำ�ริที�สิมีเหต้สิมีผู้ลโดยจำะช่ีว้ยเสิริิมีสิร้ิ�งคำว้�มีแข้็งแกำริ่งให้กำับกำล่้มีบริิษััทฯ	 ให้พื่ร้ิอมีริองริับกำับกำ�ริข้ย�ยตัว้
ท�งธิ้ริกำิจำในอน�คำต	และมีีกำ�ริปฏิิบัติต�มีข้้อกำำ�หนดข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับตล�ดท้นที�เกำี�ยว้ข้้อง	พื่ริ้อมีทั�งริับฟัง
คำว้�มีคิำดเหน็จำ�กำผู้้้บริิห�ริที�ริบัผู้ดิชีอบในเรืิ�องนี�แล้ว้เหน็ว้�่ฝ่้�ยจำดักำ�ริได้ดำ�เนนิกำ�ริต�มีขั้�นตอนและวิ้ธิปีฏิิบติัต่�งๆ	
ด้ว้ยคำว้�มีโปริ่งใสิและเป็นปริะโยชีน์สิ้งสิ้ดต่อบริิษััทฯ	ดังมีีริ�ยละเอียดเพื่ิ�มีเติมี	ริว้มีถื่งปริะโยชีน์ที�คำ�ดว้่�จำะได้ริับ
จำ�กำกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริปริ�กำฏิในหนังสืิอแจำ้งมีติที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและสิ�ริสินเทศ	 เรืิ�องกำ�ริได้มี�ซึ่่�ง
สิินทริพัื่ยแ์ละกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำนัเกำี�ยว้กำบัธิร้ิกำริริมีกำ�ริริบัโอนกำจิำกำ�ริทั�งหมีดข้อง	CPRH	โดย	Makro	ที�ได้ 
เปิดเผู้ยต่อตล�ดหลักำทริพัื่ย์แห่งปริะเทศไทยแลว้้เมืี�อว้นัที�	31	สิิงห�คำมี	2564	นอกำจำ�กำนี�	ที�ปริะช้ีมีว้สิิ�มีญัผู้้ถ้ือืห้น้ 
ข้องบริิษััทฯ	เมีื�อว้ันที�	12	ต้ล�คำมี	2564	ได้มีีมีติอน้มีัติกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริในว้�ริะนี�ด้ว้ยคำะแนนเสิียงริ้อยละ	99.88	
เกำินกำว้่�สิ�มีในสีิ�ข้องจำำ�นว้นเสิียงทั�งหมีดข้องผู้้้ถืือห้้นที�มี�ปริะช้ีมีและมีีสิิทธิิออกำเสีิยงลงคำะแนน	 โดยไม่ีนับริว้มี
คำะแนนเสิียงข้องผู้้้ถืือห้้นที�มีีสิ่ว้นได้เสิีย

นอกำจำ�กำกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงดังกำล่�ว้ข้้�งตน้แล้ว้	มีีเพื่ยีงกำ�ริทำ�ธิร้ิกำริริมีริะหว้�่งบริิษัทัฯ	และบริิษัทัย่อย 
กำบับค้ำคำลที�มีีคำว้�มีเกำี�ยว้ข้้องกำนัโดยมีีข้้อตกำลงท�งกำ�ริค้ำ�โดยทั�ว้ไปที�ฝ่้�ยจำดักำ�ริสิ�มี�ริถืดำ�เนินกำ�ริได้ภ�ยใต้หลกัำกำ�ริ 
ที�คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้กำำ�หนดไว้้

(2)	 กู้ารใชำ�ข�อม้ลภัายในี้เพี่�อแสวงหาผลประโยชำนี้์
บริิษััทฯ	 ให้คำว้�มีสิำ�คำัญเรืิ�องกำ�ริใชี้ข้้อม้ีลภ�ยในข้องบริิษััทฯ	 เพืื่�อปริะโยชีน์ส่ิว้นตัว้	 โดยได้กำำ�หนดไว้้ในนโยบ�ย

กำ�ริกำำ�กำบัด้แลกำจิำกำ�ริและคำ้มื่ีอจำริิยธิริริมีธิร้ิกิำจำและข้้อพ่ื่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�นข้องบริิษัทัฯ	ไมีใ่ห้ใชีข้้้อม้ีลภ�ยในที�ตนลว่้งริ้้ 
และอ�จำห�ผู้ลปริะโยชีน์จำ�กำข้้อม้ีลนั�นกำ่อนที�ข้้อม้ีลจำะเปิดเผู้ยแก่ำสิ�ธิ�ริณชีนเป็นกำ�ริทั�ว้ไป	 โดยได้กำำ�หนดเป็นนโยบ�ย
กำ�ริป้องกัำนกำ�ริใชี้ข้้อม้ีลภ�ยในและแนว้ปฏิิบัติสิำ�หริับกำริริมีกำ�ริ	 ผู้้้บริิห�ริ	 และพื่นักำง�นเกีำ�ยว้กัำบกำ�ริได้มี�หริือจำำ�หน่�ย
ไปซึ่่�งหลักำทริัพื่ย์ข้องบริิษััทฯ	 เพื่ื�อใชี้เป็นมี�ตริกำ�ริป้องกำันกำ�ริใชี้ข้้อมี้ลภ�ยในโดยมีิชีอบ	(Insider	Trading)	ข้องบ้คำคำล 
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ที�เกำี�ยว้ข้้อง	ซึ่่�งหมี�ยถื่ง	กำริริมีกำ�ริ	ผู้้้บริิห�ริ	และพื่นักำง�นในหน่ว้ยง�นที�เกำี�ยว้ข้้องกำับข้้อมี้ลข้องบริิษััทฯ	ริว้มีถื่งคำ้่สิมีริสิ
และบ้ตริหริือบ้ตริบ้ญธิริริมีที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะข้องบ้คำคำลดังกำล่�ว้	ดังนี�

•	 เมีื�อจำะมีีกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริได้มี�หริือจำำ�หน่�ยไปซึ่่�งหลักำทริัพื่ย์ข้องบริิษััทฯ	กำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริข้องบริิษััทฯ	 
ต้องแจำ้งล่ว้งหน้�อย่�งน้อย	 1	 วั้นทำ�กำ�ริกำ่อนวั้นที�จำะทำ�ริ�ยกำ�ริ	 โดยต้องจำัดทำ�แบบฟอริ์มี	 “แบบแจำ้ง 
กำ�ริได้มี�/จำำ�หน่�ยไปซึ่่�งหลักำทริัพื่ย์ล่ว้งหน้�	(Pre-59	Form)	และสิ่งให้หน่ว้ยง�นเลข้�น้กำ�ริบริิษััทเกำ็บไว้้
เป็นหลักำฐ�นกำอ่นทำ�ริ�ยกำ�ริดังกำล�่ว้	และจำะมีีกำ�ริสิร้ิปริ�ยง�นกำ�ริทำ�แบบ	Pre-59	เพืื่�อริ�ยง�นต่อที�ปริะช้ีมี
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัทก้ำปี	จำ�กำนั�นเมืี�อมีีกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริได้มี�หริอืจำำ�หน�่ยไปซึ่่�งหลกัำทรัิพื่ย์ข้องบริิษัทัฯ	แลว้้ 
จำะตอ้งจำดัทำ�ริ�ยง�นกำ�ริเปลี�ยนแปลงกำ�ริถืือหลกัำทรัิพื่ย์ข้องบริิษัทัฯ	(แบบ	59)	ท�งอเิล็กำทริอนกิำสิ	์และแจำง้ 
ต่อสิำ�นักำง�น	 กำ.ล.ต.	 ภ�ยใน	 3	 วั้นทำ�กำ�ริ	 นับแต่ว้ันทำ�ริ�ยกำ�ริ	 เพืื่�อให้	 กำ.ล.ต.	 เปิดเผู้ยกำ�ริเปลี�ยนแปลง 
กำ�ริถือืคำริองหลกัำทริพัื่ยด์งักำล่�ว้ผู้�่นท�งเว็้บไซึ่ตข์้อง	กำ.ล.ต.	ทำ�ใหผู้้้ล้งทน้สิ�มี�ริถืตดิต�มีคำว้�มีเคำลื�อนไหว้
กำ�ริถืือหลักำทรัิพื่ย์ข้องบ้คำคำลดังกำล่�ว้ซึ่่�งอย่้ในตำ�แหน่งหริือฐ�นะที�อ�จำล่ว้งริ้้ข้้อม้ีลภ�ยในข้องบริิษััทฯ	 และ
อ�จำห�ผู้ลปริะโยชีน์จำ�กำข้้อมี้ลนั�นกำ่อนที�ข้้อมี้ลจำะเปิดเผู้ยเป็นกำ�ริทั�ว้ไป	

•	 กำริริมีกำ�ริ	ผู้้บ้ริิห�ริ	และพื่นักำง�นที�เข้้�ถืง่หรืิอคำริอบคำริองข้้อม้ีลภ�ยในจำะถืก้ำแจ้ำงเตอืนให้งดทำ�ริ�ยกำ�ริได้มี� 
หริือจำำ�หน่�ยไปซึ่่�งหลักำทรัิพื่ย์ข้องบริิษััทฯ	 ในชี่ว้งกำ่อนเผู้ยแพื่ร่ิงบกำ�ริเงินต�มีเว้ล�ที�กำำ�หนด	 โดยบริิษััทฯ	 
ไดจ้ำดัทำ�บัญชีีริ�ยชืี�อบค้ำคำลที�สิ�มี�ริถืเข้้�ถืง่หริอืคำริอบคำริองข้้อม้ีลภ�ยใน	(Insider	List)	ซึ่่�งไดแ้กำ	่กำริริมีกำ�ริ	
ผู้้บ้ริิห�ริ	พื่นักำง�น	หรืิอบค้ำคำลที�มีีโอกำ�สิลว่้งริ้ข้้้อม้ีลภ�ยในและอ�จำห�ผู้ลปริะโยชีน์จำ�กำข้้อม้ีลนั�นก่ำอนที�ข้้อม้ีล 
จำะเปิดเผู้ยต่อสิ�ธิ�ริณชีน	 ซึ่่�งผู้้้ที�เข้้�หลักำเกำณฑ์์ดังกำล่�ว้จำะถื้กำห้�มีทำ�ริ�ยกำ�ริได้มี�หริือจำำ�หน่�ยไปซึ่่�ง 
หลักำทริัพื่ย์ข้องบริิษััทฯ	 ในชี่ว้งที�มีีข้้อมี้ลภ�ยในหริือข้้อมี้ลอื�นที�อ�จำมีีผู้ลกำริะทบต่อริ�คำ�หลักำทริัพื่ย์	ริว้มีถื่ง 
ในช่ีว้งริะยะเว้ล�	30	วั้น	ก่ำอนกำ�ริเปิดเผู้ยข้้อม้ีลงบกำ�ริเงินข้องบริิษัทัฯ	ตอ่ตล�ดหลักำทริพัื่ย์ฯ	และ	1	วั้น	หลังจำ�กำ
กำ�ริเปิดเผู้ยข้้อมี้ล	โดยหนว่้ยง�นเลข้�นก้ำ�ริบริษิััทจำะสิง่ข้อ้คำว้�มีเป็นไปริษัณยีท์�งอิเลก็ำทริอนกิำสิ	์(E-mail)	
แจำ้งเตือนแกำ่บ้คำคำลที�เกำี�ยว้ข้้องดังกำล่�ว้ให้งดทำ�ริ�ยกำ�ริได้มี�หริือจำำ�หน่�ยไปซึ่่�งหลักำทรัิพื่ย์ข้องบริิษััทฯ	 
ล่ว้งหน้�เป็นเว้ล�	1	สิัปด�ห์	กำ่อนถื่งเว้ล�ห้�มีท้กำคำริั�ง	

•	 ห้�มีมิีให้มีีกำ�ริใช้ีข้้อม้ีลภ�ยในที�ยังมีิได้เปิดเผู้ยต่อสิ�ธิ�ริณชีนหริือตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย 
ไปแสิว้งห�ผู้ลปริะโยชีน์ให้กำับตนเองหริือผู้้้เกำี�ยว้ข้้องในท�งมีิชีอบซึ่่�งเป็นกำ�ริเอ�เปริียบผู้้้ถืือห้้นริ�ยอื�น

•	 กำำ�หนดให้มีีกำ�ริริ�ยง�นกำ�ริถือืคำริองหลกัำทริพัื่ยข์้องบริิษัทัฯ	โดยกำริริมีกำ�ริและผู้้บ้ริิห�ริข้องบริิษัทัฯ	คำ้ส่ิมีริสิ	
และข้องบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะข้องกำริริมีกำ�ริและผู้้้บริิห�ริต่อที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเป็นริ�ย
ไตริมี�สิ

ทั�งนี�	ในปี	2564	ที�ผู้่�นมี�	ไมี่ปริ�กำฏิกำ�ริกำริะทำ�คำว้�มีผู้ิดข้องกำริริมีกำ�ริ	กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	ผู้้้บริิห�ริริะดับสิ้ง	และ
พื่นักำง�นที�เกำี�ยว้ข้้องเกำี�ยว้กำับกำ�ริใชี้ข้้อมี้ลภ�ยในแต่อย่�งใด

รายงานี้กู้ารถ่อหล้กู้ที่ร้พีย์ของบริษ้ที่	ซีีพีี	ออลล์	จำากู้้ด้	(มหาชำนี้)	โด้ยกู้รรมกู้าร
ณี	ว้นี้ที่ี�	31	ธิ้นี้วาคม	2564

ชื่อผู้ถือหลักทรัพิย์

2564 2563
เพิิ่มูข้้�น/ลดลง 

จากปีที่ผ่านมูา (หุ้น)
ร้อยละต่อทุนชำาระแล้ว

8,983,101,348
จำานวนหุ้นสามูัญ 

(หุ้น)
จำานวนหุ้นสามูัญ 

(หุ้น)

ศ.	(พื่ิเศษั)	ปริะสิพื่สิ้ข้	บ้ญเดชี - - - -

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

พื่ล.ต.อ.	พื่ัชีริว้�ท	ว้งษั์สิ้ว้ริริณ - - - -

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -
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ชื่อผู้ถือหลักทรัพิย์

2564 2563
เพิิ่มูข้้�น/ลดลง 

จากปีที่ผ่านมูา (หุ้น)
ร้อยละต่อทุนชำาระแล้ว

8,983,101,348
จำานวนหุ้นสามูัญ 

(หุ้น)
จำานวนหุ้นสามูัญ 

(หุ้น)

น�ยผู้ด้ง	เตชีะศริินทริ์ 0.00011 	9,824	 	9,824	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�ยปริีดี	บ้ญยัง 0.00759 	681,478	 	681,478	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�งนำ��ผู้่�ง	ว้งศ์สิมีิทธิิ� - - - -

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

ศ.	(พื่ิเศษั)	ดริ.	กำิตติพื่งษั์	กำิตย�ริักำษั์* - - - -

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์ 0.00248 	222,396	 	222,396	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�ยกำ่อศักำดิ�	ไชียริัศมีีศักำดิ� 0.10094 	9,067,580	 	9,067,580	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์ - - - -

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ 0.00027 	24,000	 	4,000	 20,000

น�ยอดิเริกำ	ศริีปริะทักำษั์ - - - -

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�ยอำ�ริ้ง	สิริริพื่สิิทธิิ�ว้งศ์ - - - -

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์ 0.00339 	304,802	 	304,802	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�ยปริะเสิริิฐ	จำ�ริ้พื่นิชี - - - -

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�ยพื่ิทย�	เจำียริว้ิสิิฐกำ้ล 0.02189 	1,966,209	 	1,966,209	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�ยปิยะว้ัฒน์	ฐิตะสิัทธิ�ว้ริกำ้ล 0.00102 	91,256	 	91,256	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ 0.00002 	2,000	 	2,000	 0

น�ยธิ�นินทริ์	บ้ริณมี�นิต 0.00576 	517,366	 	517,560	 (194)

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

รวมกู้รรมกู้าร 0.14346 	12,886,911	 	12,867,105	 19,806

*	ศ.	(พื่ิเศษั)	ดริ.	กำิตติพื่งษั์	กำิตย�ริักำษั์	ได้ริับแต่งตั�งเป็นกำริริมีกำ�ริบริิษััท	เมีื�อว้ันที�	12	ต้ล�คำมี	2564
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รายงานี้กู้ารถ่อหล้กู้ที่ร้พีย์ของบริษ้ที่	ซีีพีี	ออลล์	จำากู้้ด้	(มหาชำนี้)	โด้ยผ้�บริหาร
ณี	ว้นี้ที่ี�	31	ธิ้นี้วาคม	2564

ชื่อผู้ถือหลักทรัพิย์

2564 2563
เพิิ่มูข้้�น/ลดลง 

จากปีที่ผ่านมูา (หุ้น)
ร้อยละต่อทุนชำาระแล้ว

8,983,101,348
จำานวนหุ้นสามูัญ 

(หุ้น)
จำานวนหุ้นสามูัญ 

(หุ้น)

น�ยย้ทธิศักำดิ�	ภ้มีิสิ้ริกำ้ล 0.00167 	150,348	 	150,348	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�ยว้ิชีัย	จำันทริ์จำริิย�กำ้ล 0.00183 	164,491	 	164,491	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ 0.00002 	1,600	 	1,600	 0

น�ยว้ิเศษั	ว้ิศิษัฏิ์ว้ิญญู้ 0.00066 	59,055	 	59,055	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ 0.00256 	230,000	 	200,000	 30,000

น�ยทว้ีศักำดิ�	แกำ้ว้ริัตนปัทมี� 0.00118 	105,679	 	105,679	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ 0.00537 	482,103	 	482,103	 0

น�ยว้ิเชีียริ	จำ่งว้ิโริจำน์ 0.00044 	39,236	 	39,236	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�งสิ�ว้ล�ว้ัณย์	เตียงหงษั�กำ้ล 0.00371 	333,183	 	333,183	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ 0.00004 	3,500	 	3,500	 -

น�ยเกำริียงชีัย	บ้ญโพื่ธิิ�อภิชี�ติ 0.00384 	345,078	 	345,078	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�ยอำ�พื่�	ยงพื่ิศ�ลภพื่ 0.00097 	87,353	 	87,353	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�งนิภ�ภริณ์	อัคำริผู้ลพื่�นิชี 0.00038 	34,562	 	34,562	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�ยทัพื่พื่์เทพื่	จำีริะอดิศว้งศ์ 0.00050 	45,171	 	45,171	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�ยว้ิว้ัฒน์	พื่งศ์ฤทธิิ�ศักำด� 0.00037 	33,223	 	33,223	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�งภภัสิสิริ	ธินสิริ 0.00127 	114,277	 	114,277	 0

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ - - - -

น�ยริณกำฤต	พื่จำมี�นพื่ริชีัย 0.00116 	103,831	 	105,831	 (2,000)

คำ้่สิมีริสิและบ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ 0.00042 	37,867	 	26,467	 11,400

รวมผ้�บริหาร 0.02639 	2,370,557	 	2,331,157	 39,400

รวมกู้รรมกู้ารและผ้�บริหาร 0.16985 	15,257,468	 	15,198,262	 59,206
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(3)	 กู้ารต่อต�านี้ที่้จริตคอร์ร้ปชำ้นี้
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้ตริะหนักำและให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริที�ดี	โดยสินับสิน้นให้บริิษััทฯ	เข้้�ริ่ว้มี

ปริะกำ�ศเจำตน�ริมีณ์และในปี	2560	บริิษััทฯ	ได้ริับกำ�ริริับริองเป็นสิมี�ชีิกำแนว้ริ่ว้มีปฏิิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	
ข้องภ�คำเอกำชีนไทยในกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิตมีีผู้ลต่อเนื�องเป็นริะยะเว้ล�	3	ปี	ต่อมี�เมีื�อว้ันที�	30	มีิถื้น�ยน	2563	บริิษััทฯ	
ได้ริับกำ�ริริับริองกำ�ริต่ออ�ย้เป็นสิมี�ชีิกำแนว้ริ่ว้มีปฏิิบัติข้องภ�คำเอกำชีนไทยเป็นคำริั�งที�	1	ต่อไปอีกำ	3	ปี	และบริิษััทฯ	ยังได้
เข้้�ริว่้มีเป็นสิมี�ชิีกำข้องข้้อตกำลงแหง่สิหปริะชี�ชี�ต	ิ(United	Nations	Global	Compact,	UNGC)	โดยคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั
ได้มีีมีติอน้มัีตินโยบ�ยกำ�ริต่อต้�นกำ�ริคำอร์ิริัปชัีน	 และแนว้ปฏิิบัติสิำ�หริับกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิต	 กำ�ริให้และริับข้องข้วั้ญ	 
กำ�ริริับริอง	เงินสินับสิน้น	และกำ�ริบริิจำ�คำ	เพื่ื�อให้กำริริมีกำ�ริ	ผู้้้บริิห�ริ	และพื่นักำง�นข้องบริิษััทฯ	ต้องปฏิิบัติต�มีมี�ตริกำ�ริ
ต่อต้�นกำ�ริท้จำริิตคำอริ์ริัปชีันอย่�งเคำริ่งคำริัด	 เพืื่�อเสิริิมีสิริ้�งว้ัฒนธิริริมีองคำ์กำริที�โปริ่งใสิและมีีจำริริย�บริริณ	 โดยไมี่เข้้�ไป
เกำี�ยว้ข้้องกำับกำ�ริท้จำริิตคำอริ์ริัปชีัน	 ไมี่ว้่�ท�งตริงหริือท�งอ้อมี	 ริว้มีทั�งไมี่เพื่ิกำเฉยหริือละเลยต่อกำ�ริท้จำริิตที�เกำี�ยว้ข้้องกำับ
บริิษััทฯ	 และเพื่ื�อให้คำว้�มีร้้ิคำว้�มีเข้้�ใจำเกีำ�ยว้กัำบมี�ตริกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิตคำอร์ิรัิปชัีน	 บริิษััทฯ	 ได้มีีกำ�ริเผู้ยแพื่ร่ิเรืิ�อง 
กำ�ริต่อต้�นกำ�ริคำอริ์ริัปชีัน	 โดยจำัดให้มีีกำ�ริสืิ�อสิ�ริ	 ปริะชี�สิัมีพื่ันธิ์	 และฝึกำอบริมี	 ริว้มีทั�งโทษัท�งว้ินัยไปยังกำริริมีกำ�ริ	 
ผู้้้บริิห�ริ	 และพื่นักำง�นข้องบริิษััทฯ	 ตลอดจำนจำัดให้มีีกำ�ริปฐมีนิเทศแกำ่พื่นักำง�นใหม่ีถื่งนโยบ�ยและแนว้ปฏิิบัติดังกำล่�ว้	
ริว้มีทั�งกำำ�หนดแนว้ท�งในกำ�ริติดต�มีและปริะเมีินผู้ลกำ�ริปฏิิบัติต�มีนโยบ�ยกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิตคำอริ์ริัปชีัน	

นอกำจำ�กำนี�	บริิษััทฯ	เชีื�อว้่�คำว้�มีสิำ�เริ็จำที�ยั�งยืนจำำ�เป็นต้องอย้่บนพื่ื�นฐ�นข้องกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำอย่�งริับผู้ิดชีอบตลอด
ทั�งห่ว้งโซึ่่อ้ปท�น	อ�ทิ	กำ�ริเคำ�ริพื่ต่อสิิทธิิมีน้ษัยชีน	หลักำธิริริมี�ภิบ�ล	และริักำษั�สิิ�งแว้ดล้อมี	กำ�ริเคำ�ริพื่และพื่ริ้อมีปฏิิบัติ
ต�มีกำฎหมี�ย	 กำฎริะเบียบที�เกำี�ยว้ข้้อง	 เป็นต้น	 ด้ว้ยเหต้นี�บริิษััทฯ	 จำ่งได้จำัดทำ�คำ้่มืีอจำริิยธิริริมีและแนว้ปฏิิบัติสิำ�หริับคำ้่คำ้�	
Supplier	Code	of	Conduct	and	Guideline	และมีีกำ�ริจำัดสิัมีมีน�ให้กำับคำ้่คำ้�เพื่ื�อสินับสิน้นให้เข้้�ริ่ว้มีโคำริงกำ�ริ	CAC	SME	 
Certification	 ในปี	 2564	 มีี	 SMEs	 จำำ�นว้น	 37	 ริ�ย	 ที�เข้้�ร่ิว้มีโคำริงกำ�ริฯ	 และได้ร่ิว้มีลงน�มีปริะกำ�ศเจำตน�ริมีณ์เป็น 
แนว้ร่ิว้มีปฏิิบติัข้องภ�คำเอกำชีนไทยในกำ�ริต่อต้�นกำ�ริทจ้ำริิต	(CAC)	และสิมี�คำมีส่ิงเสิริิมีสิถื�บนักำริริมีกำ�ริบริิษัทัไทย	(IOD)	
และ	CAC	ได้มีอบริ�งว้ัล	CAC	Change	Agent	Awards	2021	ให้แกำ่บริิษััทฯ	ในกำ�ริที�บริิษััทฯ	มีีคำว้�มีมี้่งมีั�นข้ย�ยเคำริือข้่�ย
ในกำ�ริต่อต้�นกำ�ริคำอริ์ริัปชีันไปยังคำ้่คำ้�ข้องบริิษััทฯ

กู้ารด้ำาเนี้ินี้กู้ารของบริษ้ที่ฯ	เพี่�อให�เป็นี้ไปตามนี้โยบายในี้กู้ารป้องกู้้นี้กู้ารที่้จริตคอร์ร้ปชำ้นี้
บริิษััทฯ	 ได้กำำ�หนดนโยบ�ยและแนว้ท�งปฏิิบัติต�มีแนว้ท�งต่อต้�นท้จำริิตคำอริ์รัิปชีันให้กำริริมีกำ�ริ	 ผู้้้บริิห�ริ	 และ

พื่นักำง�นปฏิิบตัติ�มีอย่�งเคำร่ิงคำรัิด	โดยบริิษัทัฯ	ได้กำำ�หนดหน้�ที�ข้องหน่ว้ยง�นบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงในกำ�ริต่อต้�นกำ�ริทจ้ำริิต	
ดังนี�

1.	 เป็นผู้้้ปริะสิ�นง�นและใหค้ำำ�แนะนำ�เรืิ�องกำริะบว้นกำ�ริปฏิิบตังิ�นหริอืเรืิ�องอื�นๆ	ที�เกีำ�ยว้กัำบกำ�ริต่อต้�นกำ�ริทจ้ำริิต
2.	 ให้คำำ�ปร่ิกำษั�แกำผู้่้บ้ริิห�ริสิำ�หริบักำ�ริปริะเมิีนคำว้�มีเสีิ�ยงด้�นกำ�ริทจ้ำริิต	และริว้บริว้มีผู้ลกำ�ริปริะเมิีนคำว้�มีเสีิ�ยง

ด้�นกำ�ริท้จำริิต	เพื่ื�อจำัดทำ�เอกำสิ�ริคำว้�มีเสิี�ยงด้�นกำ�ริท้จำริิตข้องบริิษััทฯ
3.	 เสินอข้้อม้ีลเมืี�อมีีปริะเด็นที�เกำี�ยว้ข้้องกำบัคำว้�มีเสีิ�ยงจำ�กำกำ�ริทจ้ำริิตริะดับองคำก์ำริ	หรืิอมีีคำว้�มีเสีิ�ยงจำ�กำกำ�ริทจ้ำริิต

ปริะเด็นใหมี่ๆ	เกำิดข้่�น
4.	 ติดต�มีให้แต่ละสิ�ยง�นมีีกำ�ริป้องกำันกำ�ริท้จำริิตและบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงจำ�กำกำ�ริท้จำริิตอย่�งเพื่ียงพื่อ	 และ

ให้ทริ�บถื่งเหต้กำ�ริณ์ต่�งๆ	 ที�เป็นคำว้�มีเสีิ�ยงจำ�กำกำ�ริท้จำริิตที�มีีนัยสิำ�คัำญ	 เพืื่�อให้เกำิดกำ�ริจัำดกำ�ริอย่�งมีี
ปริะสิิทธิิภ�พื่และริว้ดเริ็ว้	ในปี	2564	บริิษััทฯ	ได้จำัดทำ�โคำริงกำ�ริยกำริะดับกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยงด้�นท้จำริิต
คำอร์ิริัปชัีน	 ได้แก่ำ	 โคำริงกำ�ริริว้มีพื่ลัง	 อ�สิ�ส้้ิโกำง	 โดยกำ�ริทำ�ง�นริ่ว้มีกัำบเคำรืิอข่้�ยข้องภ�คำรัิฐ	 โคำริงกำ�ริ 
ว้�งริะบบคำว้บคำม้ีภ�ยในเพืื่�อปอ้งกำนัคำว้�มีเสีิ�ยง	และโคำริงกำ�ริปริบัปร้ิงปริะสิิทธิภิ�พื่	CCTV	โคำริงกำ�รินกัำคำน้ห�
ภัยมีืด	 (Black	 Swan	 Award)	 เพืื่�อทำ�กำ�ริค้ำนห�คำว้�มีเสีิ�ยงที�อ�จำเป็นคำว้�มีเสีิ�ยงด้�นท้จำริิตคำอริ์รัิปชีันและ 
คำว้�มีเสีิ�ยงอื�นๆ	 โดยให้พื่นักำง�นในบริิษััทฯ	 เข้้�ริ่ว้มีปริะกำว้ดปริะเด็นคำว้�มีเสีิ�ยงผู้่�นช่ีองท�งที�หล�กำหล�ย	
เชี่น	แพื่ลตฟอริ์มีอิเล็กำทริอนิกำสิ์	(Electronic	Platform)	หริือคำิว้อ�ริ์โคำ้ด	(QR	Code)	ซึ่่�งสิริ้�งคำว้�มีสิะดว้กำ
และสิ�มี�ริถืสิร้ิ�งกำ�ริมีีส่ิว้นร่ิว้มีข้องพื่นักำง�นได้มี�กำยิ�งข่้�น	 ภ�ยใต้แนว้คำิด	 ม่้ีงมัี�นค้ำนห�ให้เจำอและคำว้บคำ้มี
แกำ้ไข้ให้ทันเพื่ื�อชี่ว้ยป้องกำันคำว้�มีเสิี�ยงจำ�กำภัยมีืดที�อ�จำจำะเกำิดข้่�น	
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บริิษััทฯ	 มีีกำ�ริฝึกำอบริมีให้คำว้�มีร้้ิกำับผู้้้บริิห�ริและพื่นักำง�นโดยเน้นยำ��และปล้กำฝังให้พื่นักำง�นท้กำคำนตริะหนักำถื่ง
กำ�ริกำริะทำ�ที�อ�จำกำอ่ให้เกำดิคำว้�มีเสีิ�ยงในด�้นกำ�ริทจ้ำริิตคำอริรั์ิปชีนั	โดยมีีกำ�ริวิ้เคำริ�ะห์ข้้อบง่ชีี�	ปริะเมีนิคำว้�มีเสีิ�ยงด�้นทจ้ำริิต
คำอริ์ริัปชีันอย่�งสิมีำ��เสิมีอ	ซึ่่�งถืือเป็นคำว้�มีเสิี�ยงสิำ�คำัญเริื�องหน่�งในคำว้�มีเสิี�ยงภ�คำบังคำับ	Mandatory	Risk	ที�ท้กำหน่ว้ยง�น
ในกำล่้มีธิร้ิกำจิำต้องทำ�กำ�ริปริะเมีนิและตดิต�มี	ทบทว้นมี�ตริกำ�ริคำว้บคำม้ีใหส้ิอดคำล้องต่อกำ�ริเปลี�ยนแปลงทก้ำไตริมี�สิ	โดยมีี

1.	 หน่ว้ยง�นบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยงเป็นผู้้้ติดต�มีสิริ้ปผู้ลกำ�ริทบทว้นเป็นภ�พื่ริว้มีข้องบริิษััทฯ	ริว้มีทั�งปริะสิ�นง�น
กำับสิำ�นักำตริว้จำสิอบเพื่ื�อกำ�ริสิอบท�นและปริะเมีินผู้ลกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงสิำ�หริับให้ผู้้้บริิห�ริและพื่นักำง�น
ใชี้เป็นแนว้ท�งปฏิิบัติเพื่ื�อป้องกำันกำ�ริเกำิดท้จำริิตคำอริ์ริัปชีัน	

2.	 สิำ�นักำตริว้จำสิอบเป็นผู้้้ปริะเมีิน	 ติดต�มีกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริที�ดี	 กำ�ริปฏิิบัติต�มีจำริริย�บริริณธิ้ริกิำจำ	 และ
นโยบ�ยตอ่ต�้นท้จำริติคำอริร์ิปัชีนัท้กำคำริั�งเมีื�อมีกีำ�ริเข้�้ตริว้จำสิอบ	ในปี	2564	บริษิััทฯ	ไดม้ีกีำ�ริข้ย�ยหลกัำสิต้ริ
กำ�ริฝึกำอบริมีกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิตคำอร์ิริัปชีันไปยังเจำ้�หน้�ที�และพื่นักำง�นในริะดับปฏิิบัติกำ�ริ	 พื่ร้ิอมีทั�ง 
เพิื่�มีเติมีเนื�อห�กำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริที�ดี	 และกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิตคำอร์ิรัิปชัีนให้เป็นหลักำส้ิตริมี�ตริฐ�น 
ผู้่�นริะบบ	e-Learning	ข้องบริิษััทฯ

(4)	 กู้ารแจ�งเบาะแส	(Whistleblowing)
นอกำจำ�กำมี�ตริกำ�ริกำ�ริป้องกำันกำ�ริท้จำริิตที�สิ�มี�ริถืช่ีว้ยลดโอกำ�สิที�จำะเกำิดกำ�ริท้จำริิตได้แล้ว้	 บริิษััทฯ	 ยังได้จำัดทำ�

มี�ตริกำ�ริตริว้จำพื่บกำ�ริทจ้ำริิตเพืื่�อช่ีว้ยใหต้ริว้จำพื่บและริ�ยง�นกำ�ริกำริะทำ�ที�อ�จำเป็นกำ�ริทจ้ำริิตอย่�งทนัทว่้งท	ีบริิษัทัฯ	จำง่ได้ 
กำำ�หนดช่ีองท�งกำ�ริสืิ�อสิ�ริเพืื่�อใหผู้้้้มีีสิว่้นได้เสีิยและผู้้้มีีสิว่้นเกำี�ยว้ข้้องริว้มีถืง่กำริริมีกำ�ริ	ผู้้บ้ริิห�ริ	และพื่นักำง�นได้มีีชีอ่งท�ง 
กำ�ริร้ิองเริยีน	หริอืแจำง้เบ�ะแสิกำ�ริทจ้ำริิต	ริว้มีทั�งกำริณีที�ไมีไ่ดรั้ิบคำว้�มีเป็นธิริริมี	โดยบริิษัทัฯ	ได้ใหค้ำว้�มีสิำ�คำญักำบักำ�ริรัิกำษั�
คำว้�มีลับข้องผู้้้ริ้องเริียนหริือผู้้้แจำ้งเบ�ะแสิ	กำ�ริเกำ็บข้้อมี้ลกำ�ริริ้องเริียน	เพื่ื�อป้องกำันกำ�ริได้ริับผู้ลกำริะทบจำ�กำกำ�ริริ้องเริียน 
หริือแจำ้งเบ�ะแสิ	 ซึ่่�งจำะริับริ้้เฉพื่�ะบ้คำคำลที�ได้รัิบมีอบหมี�ยและผู้้้ที�เกำี�ยว้ข้้องเท่�นั�น	 เรืิ�องริ้องเริียน	 หรืิอเบ�ะแสิเกำี�ยว้กำับ
กำ�ริท้จำริิต	กำ�ริกำริะทำ�ผู้ิดจำริิยธิริริมีธิ้ริกำิจำ	ผู้ิดกำฎหมี�ย	ผู้ิดริะเบียบข้้อบังคำับ	หริือกำ�ริกำริะทำ�ที�ไมี่เหมี�ะสิมีข้องกำริริมีกำ�ริ	
ผู้้้บริิห�ริและพื่นักำง�นข้องบริิษััทฯ	และบริิษััทย่อย	โดยบริิษััทฯ	จำะดำ�เนินกำ�ริตริว้จำสิอบห�ข้้อเท็จำจำริิงท้กำเริื�องที�ริ้องเริียน	
และพื่ิจำ�ริณ�ลงโทษัผู้้้กำริะทำ�ผู้ิด	พื่ริ้อมีทั�งกำำ�หนดมี�ตริกำ�ริแนว้ท�งแกำ้ไข้เพื่ื�อป้องกำันไมี่ให้เกำิดข้่�นอีกำ

ชำ่องที่างกู้ารแจ�งเบาะแส
1.		 ท�งจำดหมี�ยอิเล็กำทริอนิกำสิ์	โดยสิ่งถื่งผู้้้ริับแจำ้งเบ�ะแสิคำณะใดคำณะหน่�ง	ดังนี�

-	 คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	:	AuditCommittee@cpall.co.th
-	 คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล	:	CGcommittee@cpall.co.th
-	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	:	BOD@cpall.co.th

2.		 ท�งไปริษัณีย์	โดยริะบ้หน้�ซึ่องถื่ง
สิำ�นักำตริว้จำสิอบ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
เลข้ที�	119	ชีั�น	16	อ�คำ�ริธิ�ริ�สิ�ทริ	ซึ่อยสิ�ทริ	5	ถืนนสิ�ทริใต้
แข้ว้งท้่งมีห�เมีฆ	เข้ตสิ�ทริ	กำริ้งเทพื่ฯ	10120

3.		 ท�งศ้นย์แจำ้งข้้อมี้ล
โทริศัพื่ท์		 0-2071-2770
โทริศัพื่ท์	 0-2826-7744
โทริสิ�ริ	 0-2071-8623

4.	 ท�งสิื�อ	Online	ข้องบริิษััทฯ
1.		 เว้็บไซึ่ต์	www.cpall.co.th/Icon	“แจำ้งเบ�ะแสิกำ�ริท้จำริิต”
2.		 เว้็บไซึ่ต์	www.facebook.com/CPALL7	(Inbox)

5.	 ท�งแอปพื่ลิเคำชีัน	CP	ALL	Connect>Portal>Whistleblowing	(ใชี้เฉพื่�ะภ�ยในบริิษััทฯ)
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8.2 รายงานผลการปฏ์ิบัติหน้าที่ข้องคณะกรรมูการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมูา
8.2.1 จำานวนครั�งข้องการประชุมูคณะกรรมูการตรวจสอบ

ในริอบปี	2564	คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบได้มีีกำ�ริปริะชี้มีริว้มี	13	คำริั�ง	โดยมีีกำริริมีกำ�ริเข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มี	ดังนี�

รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั�ง

1.	 น�ยผู้ด้ง	เตชีะศริินทริ์* ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ 13

2.	 น�ยปริีดี	บ้ญยัง* กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ 13

3.	 น�งนำ��ผู้่�ง	ว้งศ์สิมีิทธิิ�* กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ 13

*	กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	

8.2.2 ผลการปฏ์ิบัติหน้าที่ข้องคณะกรรมูการตรวจสอบ
(ปริ�กำฏิต�มีเอกำสิ�ริแนบ	6	ริ�ยง�นคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ)

8.3 สรุปผลการปฏ์ิบัติหน้าที่ข้องคณะกรรมูการชุดย่อยอื่นๆ
8.3.1 จำานวนครั�งข้องการประชุมูคณะกรรมูการชุดย่อยอื่น

คณะกรรมการกำากับด้แลความยั�งย่นและบรรษััทภิบาล
ในริอบปี	2564	คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลได้มีีกำ�ริปริะชี้มีริว้มี	4	คำริั�ง	ดังนี�

รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั�ง

1.	 ศ.	(พื่ิเศษั)	ปริะสิพื่สิ้ข้	บ้ญเดชี* ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล 4

2.	 พื่ล.ต.อ.	พื่ัชีริว้�ท	ว้งษั์สิ้ว้ริริณ* กำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล 4

3.	 น�ยผู้ด้ง	เตชีะศริินทริ์* กำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล 4

4.	 น�ยอำ�ริ้ง	สิริริพื่สิิทธิิ�ว้งศ์ กำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล 4

*	กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	

คณะกรรมการกำาหนดค่าต่อบแทนและสรรหากรรมการ
ในริอบปี	2564	คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริได้มีีกำ�ริปริะชี้มีริว้มี	3	คำริั�ง	ดังนี�

รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั�ง

1.	 พื่ล.ต.อ.	พื่ัชีริว้�ท	ว้งษั์สิ้ว้ริริณ* ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ 3

2.	 น�ยผู้ด้ง	เตชีะศริินทริ์* กำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ 3

3.	 น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์ กำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ 3

*	กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	
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คณะกรรมการบริหาร
ในริอบปี	2564	คำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริได้มีีกำ�ริปริะชี้มีในว้�ริะปกำติ	12	คำริั�ง	และว้�ริะพื่ิเศษั	3	คำริั�ง	ดังนี�

รายชื่อ ตำาแหน่ง
วาระปกติ 

(ประจำาเดือน) 
12 ครั�ง

วาระพิิเศษ (1)
1 ครั�ง

วาระพิิเศษ (2)
2 ครั�ง

1.		 น�ยกำ่อศักำดิ�	ไชียริัศมีีศักำดิ� ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ 12 1 2

2.		 น�ยพื่ิทย�	เจำียริว้ิสิิฐกำ้ล ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ 12 1 2

3.		 น�ยปิยะว้ัฒน์	ฐิตะสิัทธิ�ว้ริกำ้ล ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ 11 1 2

4.		 น�ยอำ�ริ้ง	สิริริพื่สิิทธิิ�ว้งศ์ กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ 7 1 2

5.		 น�ยธิ�นินทริ์	บ้ริณมี�นิต กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ 11 1 2

6.		 น�ยว้ิเศษั	ว้ิศิษัฏิ์ว้ิญญู้ กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ 12 1 -

7.		 น�ยทว้ีศักำดิ�	แกำ้ว้ริัตนปัทมี� กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ 12 1 2

8.		 น�ยว้ิเชีียริ	จำ่งว้ิโริจำน์ กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ 12 0 -

9.		 น�งสิ�ว้ล�ว้ัณย์	เตียงหงษั�กำ้ล กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ 12 1 -

หมี�ยเหต้	 ปริะชี้มีว้�ริะพื่ิเศษั	(1)	เป็นว้�ริะเพื่ื�อพื่ิจำ�ริณ�กำ�ริริ่ว้มีลงท้นในธิ้ริกำิจำที�ต่�งปริะเทศ	และกำ�ริปริะชี้มีว้�ริะพื่ิเศษั	 

(2)	เป็นกำ�ริปริะชี้มีเฉพื่�ะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริที�ดำ�ริงตำ�แหน่งเป็นกำริริมีกำ�ริบริิษััทและผู้้้ที�มีีสิ่ว้นเกำี�ยว้ข้้องเท่�นั�น	 

เป็นว้�ริะเพื่ื�อพื่ิจำ�ริณ�กำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริได้หริือมี�จำำ�หน่�ยไปซึ่่�งสิินทริัพื่ย์และริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำัน	

8.3.2 ผลการปฏ์ิบัติหน้าที่ข้องคณะกรรมูการชุดย่อยอื่นๆ
-	 คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล
	 (ปริ�กำฏิต�มีริ�ยง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล)
-	 คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ
	 (ปริ�กำฏิต�มีริ�ยง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ)
-	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ
	 (ปริ�กำฏิต�มีริ�ยง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ)
-	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง
	 (ปริ�กำฏิต�มีริ�ยง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง)
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การควบคุมูภายใน  
และรายการระหว่างกัน



9.1 การควบคุมูภายใน 
บริิษัทัฯ	มีีแผู้นกำลย้ทธ์ิในกำ�ริสิร้ิ�งกำ�ริเตบิโตและผู้ลกำำ�ไริอย่�งยั�งยนื	สิร้ิ�งสิริริค์ำสิินค้ำ�และบริิกำ�ริที�เพิื่�มีคำณ้ค่ำ�ให้กำบัล้กำคำ�้และสัิงคำมี	

ผู้่�นกำริะบว้นกำ�ริทำ�ง�นที�เน้นคำ้ณภ�พื่และคำว้�มีคำล่องตัว้	 ริว้มีทั�งกำ�ริพื่ัฒน�เทคำโนโลยีต่�งๆ	 และนว้ัตกำริริมีที�มีีคำว้�มีเป็นเลิศ	 ภ�ยใต้ 
กำ�ริกำำ�กัำบด้แลกิำจำกำ�ริที�ดสีิอดคำลอ้งกำบัหลักำธิริริมี�ภิบ�ล	กำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	และมีีริะบบกำ�ริคำว้บคำม้ีภ�ยในที�มีีปริะสิิทธิภิ�พื่	ปริะสิิทธิผิู้ล	 
มีีริะบบเทคำโนโลยีสิ�ริสินเทศที�น่�เชืี�อถืือ	 เพืื่�อให้กำ�ริดำ�เนินกำิจำกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 มีีคำว้�มีโปร่ิงใสิ	 ตริว้จำสิอบได้	 สิ�มี�ริถืลดหริือป้องกัำน 
คำว้�มีเสิียห�ยที�อ�จำจำะเกำิดข้่�น	ทำ�ให้ผู้้้ถืือห้้นและผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียมีีคำว้�มีเชีื�อมีั�นต่อกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยในข้องบริิษััทฯ

คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทจำ่งได้แต่งตั�งคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบปริะกำอบด้ว้ยกำริริมีกำ�ริอิสิริะ	จำำ�นว้น	3	ท่�น	ซึ่่�งมีีคำ้ณสิมีบัติคำริบถื้ว้น 
ต�มีข้้อกำำ�หนดและกำฎริะเบยีบข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัตล�ดทน้และตล�ดหลกัำทรัิพื่ย์แห่งปริะเทศไทย	ทำ�หน�้ที�สิอบท�นริ�ยง�นท�งกำ�ริเงนิ 
ให้ถื้กำต้องและเชืี�อถืือได้	 ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกัำนหริือริ�ยกำ�ริที�อ�จำจำะก่ำอให้เกำิดคำว้�มีขั้ดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์ให้มีีคำว้�มีสิมีเหต้สิมีผู้ล 
เป็นปริะโยชีน์สิ้งสิ้ดต่อกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	ริว้มีทั�งกำำ�กำับด้แลให้มีีคำว้�มีเพื่ียงพื่อข้องริะบบกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง	กำ�ริกำำ�กำับด้แล
กำิจำกำ�ริข้องบริิษััทฯ	 ต�มีกำฎหมี�ยว้่�ด้ว้ยหลักำทรัิพื่ย์และตล�ดหลักำทรัิพื่ย์	 และริะเบียบที�เกำี�ยว้ข้้องข้องบริิษััทฯ	 โดยมีีสิำ�นักำตริว้จำสิอบ 
ทำ�หน้�ที�ปริะเมีินริะบบกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยในว้่�มีีคำว้�มีเหมี�ะสิมี	เพื่ียงพื่อ	และมีีปริะสิิทธิิผู้ล	เป็นไปต�มีกำฎหมี�ย	ริะเบียบต่�งๆ	ตลอดจำน 
กำ�ริด้แลทริัพื่ย์สิินและกำ�ริใชี้ทริัพื่ย�กำริอย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่	

บริิษััทฯ	 ได้มีีกำ�ริปล้กำฝังให้พื่นักำง�นท้กำริะดับตริะหนักำในเรืิ�องข้องกำ�ริกำำ�กำับด้แล	 กำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	 และกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยใน	
โดยให้มีีกำ�ริตริว้จำสิอบกำ�ริปฏิิบตังิ�นไดด้ว้้ยตนเอง	(Self	Audit)	เพืื่�อใหเ้กิำดแนว้คำดิในเชิีงปอ้งกำนัคำว้�มีเสีิ�ยงที�มีีกำ�ริเปลี�ยนแปลงอย่้ตลอด
เว้ล�	และเพืื่�อใหมั้ี�นใจำได้ว้�่หนว่้ยง�นมีีกำ�ริปฏิิบัตติ�มีหลกัำกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำจิำกำ�ริที�ดแีละกำริอบกำ�ริคำว้บคำม้ีภ�ยในข้อง	The	Committee	of	
Sponsoring	Organizations	of	Treadway	Commission	(COSO)	ที�ได้กำำ�หนดไว้้	ดังนี�	

1. สภาพิแวดล้อมูข้องการควบคุมู (Control Environment) 
บริิษัทัฯ	ส่ิงเสิริิมีและสินับสิน้นใหเ้กำดิสิภ�พื่แว้ดลอ้มีกำ�ริคำว้บคำม้ีภ�ยในที�ดี	โดยกำำ�หนดนโยบ�ยกำ�ริกำำ�กำบัด้แลกำจิำกำ�ริ

ที�ดีและจำริิยธิริริมีในกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำอย�่งต่อเนื�อง	โดยผู้้้บริิห�ริและพื่นักำง�นท้กำริะดับต้องลงน�มี	และมีีกำ�ริสิื�อสิ�ริอย�่ง 
ต่อเนื�องให้พื่นักำง�นได้ริับทริ�บและถืือปฏิิบัติอย่�งเคำริ่งคำริัด	 ริว้มีถื่งให้มีีกำ�ริสิอบและทบทว้นคำว้�มีร้้ิ	 (CG	 QUIZ)	 
อย�่งนอ้ยปีละคำรัิ�ง	เพืื่�อให้มัี�นใจำว่้�บค้ำล�กำริทก้ำริะดับมีีคำว้�มีเข้้�ใจำและตริะหนกัำถืง่คำว้�มีสิำ�คัำญ	พื่ร้ิอมีทั�งสิ�มี�ริถืปฏิิบัติตน
ได้ถื้กำต้องภ�ยใต้กำริอบธิริริมี�ภิบ�ล	มีีกำ�ริทำ�แบบทดสิอบว้ัดปริะเมีินคำว้�มีริ้้คำว้�มีเข้้�ใจำต�มีแนว้ท�งปฏิิบัติข้องบริิษััทฯ	
ภ�ยใต้กำฎหมี�ยคำ้้มีคำริองข้้อม้ีลสิ่ว้นบ้คำคำล	 (PDPA)	 มีีกำ�ริสืิ�อสิ�รินโยบ�ย	 Cyber	 Security	 Awareness	 เพืื่�อสิร้ิ�งคำว้�มี
ตริะหนักำริ้้ด้�นคำว้�มีมัี�นคำงปลอดภัยไซึ่เบอริ์	 มีีกำ�ริจำัดโคำริงสิริ้�งองคำ์กำริให้สิอดคำล้องกำับแผู้นธิ้ริกำิจำและมีีกำ�ริปริับปร้ิงให้
มีีคำว้�มีเหมี�ะสิมีกัำบกำ�ริดำ�เนินง�นอย่้เสิมีอ	 โดยมีีกำ�ริแบ่งแยกำหน้�ที�ง�นและกำ�ริถื่ว้งด้ลอำ�น�จำต�มีหลักำกำ�ริคำว้บคำ้มี
ภ�ยในที�ดี	 เพืื่�อให้กำ�ริบริิห�ริและกำ�ริปฏิิบัติง�นข้องพื่นักำง�นเป็นไปอย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่	 สิ�มี�ริถืติดต�มี	 ตริว้จำสิอบ 
และปริะเมีินผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นได้อย่�งชีัดเจำน	นอกำจำ�กำนี�	บริิษััทฯ	ยังให้คำว้�มีสิำ�คำัญในกำ�ริพื่ัฒน�ศักำยภ�พื่ข้องบ้คำล�กำริ
อย่�งต่อเนื�อง	จำัดใหม้ีีกำ�ริพื่ฒัน�ฝึกำอบริมีคำว้�มีริ้้	ทักำษัะ	และคำว้�มีสิ�มี�ริถืใหเ้หมี�ะสิมีกำับง�นที�ไดร้ิับมีอบหมี�ย	ริว้มีทั�ง 
ได้มีีกำ�ริกำำ�หนดแผู้นและกำริะบว้นกำ�ริสิริริห�ผู้้้สืิบทอดตำ�แหน่งที�สิำ�คำัญ	 (Succession	 Plan)	 เพืื่�อให้บริิษััทฯ	 สิ�มี�ริถื
ดำ�เนินธิ้ริกำิจำได้อย่�งต่อเนื�อง

2. การประเมูินความูเสี่ยง (Risk Assessment)
บริิษััทฯ	 ได้ตริะหนักำถื่งคำว้�มีสิำ�คำัญข้องกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	 ภ�ยใต้กำ�ริเปลี�ยนแปลงที�สิ่งผู้ลกำริะทบต่อธิ้ริกิำจำ	

ทั�งจำ�กำปัจำจัำยภ�ยในและภ�ยนอกำ	 จำ่งจัำดให้มีีกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงทั�ว้ทั�งองคำ์กำริ	 โดยคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้มีอบหมี�ย
ให้คำณะทำ�ง�นบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง	Risk	Management	Committee	ทำ�หน้�ที�ริับผู้ิดชีอบในกำ�ริกำำ�หนดกำริอบนโยบ�ย	เพื่ื�อ
เป็นแนว้ท�งบริิห�ริจัำดกำ�ริคำว้�มีเสีิ�ยงที�อ�จำสิง่ผู้ลกำริะทบตอ่กำ�ริบริริล้วั้ตถ้ืปริะสิงคำข์้องบริิษัทัฯ	ปริะกำอบดว้้ย	กำ�ริบริิห�ริ
คำว้�มีเสีิ�ยงในริะดับองคำก์ำริ	กำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงในริะดับปฏิิบติักำ�ริ	และมีีกำ�ริสืิ�อสิ�ริให้พื่นักำง�นทก้ำคำนริบัทริ�บ	อกีำทั�งมีี 
กำ�ริแต่งตั�ง	Risk	Champion	ข้องแต่ละหนว่้ยง�นทำ�หน�้ที�ให้คำำ�แนะนำ�ปริะสิ�นง�นกำ�ริปริะเมีนิคำว้�มีเสีิ�ยงภ�ยในหนว่้ยง�น 

9. การควบคุมูภายในและรายการระหว่างกัน
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ข้องตนเอง	 โดยให้ท้กำหน่ว้ยง�นปริะเมีินปัจำจัำยคำว้�มีเสีิ�ยงด้�นต่�งๆ	 โดยคำำ�น่งถ่ืงโอกำ�สิเกำิดและผู้ลกำริะทบที�อ�จำเกำิดข่้�น	 
ริว้มีถื่งโอกำ�สิที�จำะเกำิดกำ�ริท้จำริิตและคำอริ์รัิปชีัน	 มีีกำ�ริกำำ�หนดดัชีนีชีี�วั้ดปริะสิิทธิิผู้ลกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงที�สิำ�คำัญ	 
(Key	Risk	Indicator	:	KRI)	ซึ่่�งเป็นเคำรืิ�องมีอืในกำ�ริเตอืนภัยลว่้งหน�้	โดยถือืเป็นหน�้ที�คำว้�มีรัิบผู้ดิชีอบข้องทก้ำหนว่้ยง�น 
ในกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงให้เหลืออย่้ในริะดับที�ยอมีรัิบได้	 โดยมีีกำ�ริติดต�มีและจำัดทำ�แผู้นกำ�ริปฏิิบัติง�นเพื่ื�อจำัดกำ�ริ 
คำว้�มีเสิี�ยงอย่�งสิมีำ��เสิมีอ	นอกำจำ�กำนี�	บริิษััทฯ	ยังให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับกำ�ริเตริียมีคำว้�มีพื่ริ้อมีต่อสิถื�นกำ�ริณ์ที�เปลี�ยนแปลง
ไปอย่�งริว้ดเร็ิว้	 โดยมีีกำ�ริจำัดทำ�แผู้นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีต่อเนื�องท�งธิ้ริกำิจำ	 (Business	 Continuity	 Plan	 :	 BCP)	 และ 
แผู้นสิำ�ริองฉ้กำเฉินสิำ�หริบัริะบบข้อ้มีล้สิ�ริสินเทศ	(Disaster	Recovery	Plan	:	DRP)	เพื่ื�อเตริยีมีคำว้�มีพื่ริอ้มีกำับคำว้�มีเสิี�ยง 
และภ�ว้ะวิ้กำฤตที�อ�จำจำะเกำิดข่้�น	 และทำ�ให้มัี�นใจำว่้�กำ�ริทำ�ง�นที�สิำ�คัำญข้องบริิษััทฯ	 จำะมีีคำว้�มีต่อเนื�อง	 ไมี่หย้ดชีะงักำ	 
และในท้กำ	 6	 เดือน	 มีีกำ�ริริ�ยง�นกำ�ริปฏิิบัติง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงให้คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ 
และคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัทริ�บ	นอกำจำ�กำนี�	ผู้้ต้ริว้จำสิอบภ�ยในเป็นผู้้้สิอบท�นและตริว้จำสิอบว่้�มีีกำ�ริปฏิิบตัติ�มีมี�ตริกำ�ริ
กำ�ริลดคำว้�มีเสิี�ยง	เพื่ื�อให้มีั�นใจำว้่�คำว้�มีเสิี�ยงข้องบริิษััทฯ	อย้่ในริะดับที�ยอมีริับและจำัดกำ�ริได้

3. กิจกรรมูการควบคุมู (Control Activities)
บริิษััทฯ	 มีีกำ�ริกำำ�หนดกำิจำกำริริมีกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยในที�ชีัดเจำนและเหมี�ะสิมีกำับคำว้�มีเสีิ�ยงและลักำษัณะข้องกำิจำกำ�ริ	 

มีีกำ�ริสิอบท�นกำ�ริปฏิิบตังิ�นให้เป็นไปต�มีกำฎริะเบียบ	ข้้อบงัคำบั	และคำ้มื่ีอกำ�ริปฏิิบตังิ�นต�่งๆ	อย�่งสิมีำ��เสิมีอ	โดยมีีกำ�ริ
กำำ�หนดนโยบ�ยและริะเบยีบปฏิิบตัอิย�่งเป็นล�ยลกัำษัณอั์กำษัริ	เชีน่	กำ�ริปริะเมีนิผู้ลกำ�ริปฏิิบัตงิ�นข้องพื่นักำง�น	โดยกำำ�หนด
เป็นดัชีนีชีี�ว้ัดผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�น	(Key	Performance	Indicators	:	KPIs)	เป็นเคำริื�องมีือในกำ�ริว้�งแผู้น	คำว้บคำ้มี	ตริว้จำสิอบ	
และติดต�มีได้	มีีคำ้่มีือจำริิยธิริริมีธิ้ริกำิจำและข้้อพื่่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�นริว้มีทั�งนโยบ�ยกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริที�ดีให้พื่นักำง�น
ได้ปฏิิบัติ	 ซึ่่�งพื่นักำง�นท้กำคำนจำะริับทริ�บข้้อพ่ื่งปฏิิบัติฯ	 ตั�งแต่ปฐมีนิเทศพื่นักำง�นใหมี่	 บริิษััทฯ	 ได้มีีกำ�ริแบ่งแยกำหน้�ที�
และกำำ�หนดคำว้�มีริับผู้ิดชีอบข้องง�นด้�นต่�งๆ	 ไว้้อย่�งชีัดเจำน	 และสิ�มี�ริถืสิอบยันคำว้�มีถื้กำต้องริะหว้่�งกำันได้เพื่ื�อลด
คำว้�มีเสิี�ยงในกำ�ริท้จำริิตหริือกำ�ริกำริะทำ�ที�ไมี่เหมี�ะสิมี	โดยมีีกำ�ริกำำ�หนดอำ�น�จำดำ�เนินกำ�ริและริะดับว้งเงินอน้มีัติริ�ยกำ�ริ
ปริะเภทต่�งๆ	ข้องผู้้้บริิห�ริไว้้	ริว้มีถื่งริะบบเทคำโนโลยีสิ�ริสินเทศ	ได้มีีกำ�ริแบ่งแยกำหน้�ที�	กำ�ริคำว้บคำ้มีกำ�ริเข้้�ถื่งข้้อมี้ล
ในแตล่ะริะดับ	กำ�ริกำำ�หนดริหัสิผู่้�น	กำ�ริสิำ�ริองและกำ�ริกำ้ข้้้อม้ีลเพืื่�อคำว้�มีต่อเนื�องข้องกำ�ริดำ�เนินธิร้ิกิำจำ	ริว้มีถืง่ไดป้ริะกำ�ศ
นโยบ�ยกำ�ริรัิกำษั�คำว้�มีปลอดภัยริะบบสิ�ริสินเทศ	โดยปริะชี�สิมัีพื่นัธิ์ให้พื่นกัำง�นทก้ำริะดบัตริะหนกัำเรืิ�องคำว้�มีปลอดภัย
ด้�นสิ�ริสินเทศและให้ถืือปฏิิบัติอย่�งเคำริ่งคำริัด	บริิษััทฯ	มีีกำ�ริกำำ�หนดว้ิธิีปฏิิบัติที�ชีัดเจำนในกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำัน 
หริือริ�ยกำ�ริที�อ�จำก่ำอให้เกำิดคำว้�มีขั้ดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์	 เป็นไปด้ว้ยคำว้�มีโปริ่งใสิและคำำ�น่งถื่งปริะโยชีน์ส้ิงส้ิดข้อง 
บริิษัทัฯ	โดยมีีสิำ�นกัำตริว้จำสิอบภ�ยในสิอบท�นคำว้�มีเพื่ยีงพื่อและเหมี�ะสิมีข้องริะบบกำ�ริคำว้บคำม้ีอย่�งสิมีำ��เสิมีอโดยกำำ�หนด
แผู้นกำ�ริตริว้จำสิอบให้คำริอบคำล้มีถื่งกำริะบว้นกำ�ริกำ�ริปฏิิบัติง�นที�มีีคำว้�มีสิำ�คำัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
บริิษััทฯ	 ให้คำว้�มีสิำ�คำัญต่อริะบบสิ�ริสินเทศ	 โดยมีีกำ�ริจัำดเกำ็บข้้อม้ีลและสิ�ริสินเทศที�สิ�มี�ริถืนำ�ไปใชี้ปริะโยชีน์

ต่อกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำ	 และจำัดเกำ็บเอกำสิ�ริเป็นหมีว้ดหม่้ีโดยเฉพื่�ะเอกำสิ�ริท�งบัญชีีที�มีีคำว้�มีสิำ�คัำญต่อกำ�ริจำัดทำ�ริ�ยง�น
ท�งกำ�ริเงิน	มีีชี่องท�งกำ�ริสิื�อสิ�ริทั�งภ�ยในและภ�ยนอกำ	เพื่ื�อให้กำ�ริตัดสิินใจำข้องผู้้้ถืือห้้น	ผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิีย	กำริริมีกำ�ริ	และ
ฝ้�่ยบริิห�ริข้องบริิษัทัฯ	อย่้บนพืื่�นฐ�นข้้อม้ีลที�มีีคำว้�มีถืก้ำตอ้ง	เพื่ยีงพื่อ	เชืี�อถือืได	้และทนัตอ่สิถื�นกำ�ริณ	์โดยข้้อม้ีลที�สิำ�คำญั
และทั�ว้ไปจำะเปิดเผู้ยในริ�ยง�นปริะจำำ�ปี	ผู้่�นเว้็บไซึ่ต์	www.cpall.co.th	ตลอดจำนกำ�ริเปิดเผู้ยข้้อมี้ลผู้่�นตล�ดหลักำทริัพื่ย์
แห่งปริะเทศไทย	บริิษััทฯ	มีีนโยบ�ยกำ�ริเปิดเผู้ยข้้อมี้ลข้องบริิษััทฯ	และริะเบียบปฏิิบัติเริื�องกำ�ริใชี้ข้้อมี้ลภ�ยใน	ริว้มีถื่ง 
มีีกำ�ริสิื�อสิ�ริให้พื่นักำง�นได้เข้้�ใจำถื่งนโยบ�ย	ริะเบียบคำำ�สิั�ง	และข้้อมี้ลข้่�ว้สิ�ริที�สิำ�คำัญๆ	อย่�งชีัดเจำน	ผู้่�นชี่องท�งต่�งๆ	
ข้องบริิษัทัฯ	ริว้มีทั�งมีีชีอ่งท�งกำ�ริริบัเรืิ�องร้ิองเรีิยนโดยสิ�มี�ริถืแจ้ำงข้้อม้ีลเกีำ�ยว้กัำบกำ�ริกำริะทำ�ผู้ดิและกำ�ริทจ้ำริิต	และกำำ�หนด 
แนว้ท�งกำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริเรืิ�องริ้องเริียนอย่�งชีัดเจำนภ�ยในเว้ล�ที�เหมี�ะสิมี	 โดยแจำ้งไว้้ผู้่�นหน้�เว้็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ	
หริอืแจ้ำงมี�ยังคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	AuditCommittee@cpall.co.th	หริอืผู่้�นชีอ่งท�งอื�นๆ	ต�มีที�บริิษัทัฯ	ไดแ้จ้ำงไว้้ใน
ริ�ยง�นปริะจำำ�ปีเรืิ�องกำ�ริตอ่ต�้นกำ�ริทจ้ำริิตคำอร์ิริปัชีนั	และในกำ�ริปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัจำะจัำดส่ิงหนงัสิอืเชีญิปริะช้ีมี	
ว้�ริะกำ�ริปริะช้ีมี	 และเอกำสิ�ริปริะกำอบกำ�ริปริะช้ีมีที�ริะบ้ข้้อม้ีลสิำ�คำัญที�จำำ�เป็นและเพื่ียงพื่อต่อกำ�ริพิื่จำ�ริณ�ตัดสิินใจำก่ำอน 
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ล่ว้งหน้�	ภ�ยในริะยะเว้ล�ที�กำฎหมี�ยกำำ�หนดเพืื่�อให้กำริริมีกำ�ริบริิษัทัมีีเว้ล�เพีื่ยงพื่อในกำ�ริพิื่จำ�ริณ�ข้้อม้ีลก่ำอนเข้้�ร่ิว้มีปริะช้ีมี	
กำำ�หนดให้เลข้�น้กำ�ริบริิษัทัเป็นผู้้้ปริะสิ�นง�นริะหว้�่งบริิษัทัฯ	กำบัคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั	และกำ�ริจำดัปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริ
บริิษัทัโดยไมีมี่ีฝ้�่ยบริิห�ริเข้้�ริว่้มีปริะช้ีมี	ในกำ�ริปริะช้ีมีแตล่ะคำรัิ�งไดมี้ีกำ�ริจำดัทำ�ริ�ยง�นกำ�ริปริะช้ีมีบนัทก่ำข้้อซึ่กัำถื�มีข้อง
กำริริมีกำ�ริบริิษััท	คำว้�มีเห็นหริือข้้อสิังเกำตข้องกำริริมีกำ�ริบริิษััทในเริื�องที�พื่ิจำ�ริณ�	

บริิษััทฯ	 มีีนโยบ�ยที�ชีัดเจำนในเรืิ�องกำ�ริกำำ�กำับด้แลด้�นสิ�ริสินเทศ	 และกำ�ริริักำษั�คำว้�มีปลอดภัยข้องข้้อม้ีล 
ที�คำริอบคำล้มีทั�งด้�นกำ�ริรัิกำษั�คำว้�มีลับ	 (Confidentiality)	 คำว้�มีถื้กำต้องสิมีบ้ริณ์	 (Integrity)	 และคำว้�มีพื่ร้ิอมีใช้ีง�น	 
(Availability)	 โดยได้ดำ�เนินกำ�ริต�มีมี�ตริฐ�นสิ�กำล	 ISO	 27001	 ทั�งนี�	 บริิษััทฯ	 มีีผู้้้บริิห�ริริะดับส้ิงที�ริับผู้ิดชีอบ 
ในกำ�ริกำำ�กำับด้แลด้�นคำว้�มีมีั�นคำงปลอดภัยไซึ่เบอริ์	มีีกำ�ริแต่งตั�งคำณะทำ�ง�น	IT	TASK	GROUP	เพื่ื�อกำำ�กำับด้แลเกำี�ยว้กำับ 
กำ�ริใชี้ง�นริะบบสิ�ริสินเทศและคำว้�มีปลอดภัยให้สิอดคำล้องกำับแนว้ท�งกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำให้เป็นไปอย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่	
โดยมีีหน่ว้ยง�นทีมี	Cyber	Operation	ทำ�หน้�ที�ด้�นกำ�ริปฏิิบัติกำ�ริเพื่ื�อป้องกำัน	(Protect)	ตริว้จำจำับ	(Detect)	และแกำ้ไข้	 
(Respond)	 ให้ริะบบง�นมีีกำ�ริใช้ีง�นอย่�งต่อเนื�องปลอดภัย	 และจำัดให้มีีกำ�ริอบริมีให้คำว้�มีร้้ิกัำบพื่นักำง�นท้กำริะดับ	 
และทดสิอบกำ�ริริบัมีอืกำ�ริถืก้ำโจำมีตที�ง	Cyber	ดว้้ยเทคำนคิำฟิชีชิี�ง	โดยมีีกำ�ริซึ่อ้มีเสิมีอืนเกำดิเหต้กำ�ริณจ์ำริิงต�มีแผู้นที�ว้�งไว้้	 
เพื่ื�อให้เห็นกำ�ริตอบสินองต่อข้ั�นตอนและกำริะบว้นกำ�ริต่�งๆ	ที�ต้องดำ�เนินกำ�ริแกำ้ไข้ปัญห�และแกำ้ไข้สิถื�นกำ�ริณ์ได้อย่�ง
ทันท่ว้งที

 
5. การติดตามูและประเมูินผล (Monitoring)

บริิษัทัฯ	มีีกำริะบว้นกำ�ริติดต�มีและปริะเมีนิคำว้�มีเพื่ยีงพื่อข้องริะบบกำ�ริคำว้บคำม้ีภ�ยในข้องบริิษัทัฯ	โดยมีีหนว่้ยง�น 
ตริว้จำสิอบภ�ยใน	ซึ่่�งเป็นหน่ว้ยง�นอิสิริะ	ทำ�หน้�ที�ให้คำว้�มีเชีื�อมีั�น	ให้คำำ�ปริ่กำษั�	ตริว้จำสิอบและสิอบท�นกำ�ริปฏิิบัติง�น 
ต�มีริะบบกำ�ริคำว้บคำม้ีภ�ยใน	ริะบบกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	ริะบบกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำจิำกำ�ริ	จำริริย�บริริณท�งธิร้ิกำจิำและมี�ตริกำ�ริ
ตอ่ต้�นกำ�ริคำอริร์ิปัชีนัต�มีแผู้นกำ�ริตริว้จำสิอบ	พื่ร้ิอมีทั�งตดิต�มีผู้ลกำ�ริดำ�เนินกำ�ริแกำ้ไข้จำ�กำหน่ว้ยง�นที�ไดร้ิบักำ�ริตริว้จำสิอบ 
ท้กำปริะเด็นจำนกำว่้�จำะมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริแล้ว้เสิร็ิจำคำริบถื้ว้น	 โดยคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบเสินอริ�ยง�นผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�น 
ตอ่คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัริบัทริ�บทก้ำไตริมี�สิ	นอกำจำ�กำนี�	คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบยงัปริะช้ีมีริว่้มีกำบัผู้้ส้ิอบบญัชีี	เพื่ื�อปริะเมีนิ 
คำว้�มีเพื่ียงพื่อและปริะสิิทธิิผู้ลข้องริะบบกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยใน	

ในริอบปี	2564	คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบมีีคำว้�มีเหน็สิอดคำล้องกำบัผู้้ส้ิอบบญัชีีว่้�ไม่ีพื่บปริะเดน็ข้้อบกำพื่ริอ่งเกำี�ยว้กำบั 
ริะบบกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยในที�เป็นสิ�ริะสิำ�คำัญ	 บริิษััทฯ	 มีีริะบบกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยในที�เพื่ียงพื่อและเหมี�ะสิมี	 และกำ�ริจำัดให้มีี
บ้คำล�กำริอย่�งเพีื่ยงพื่อที�จำะดำ�เนินกำ�ริดังกำล่�ว้ได้อย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่	 ริว้มีทั�งกำ�ริติดต�มีคำว้บคำ้มีด้แลกำ�ริดำ�เนินง�น 
ข้องบริิษััทฯ	ว้�่สิ�มี�ริถืป้องกำันทริัพื่ยส์ินิข้องบริิษััทฯ	และบริษิััทยอ่ยจำ�กำกำ�ริที�กำริริมีกำ�ริหริือผู้้้บริิห�รินำ�ไปใชี้โดยมีิชีอบ
หริือโดยไมี่มีีอำ�น�จำ	ริว้มีถื่งที�ผู้่�นมี�บริิษััทฯ	ไมี่มีีข้้อบกำพื่ริ่องเกำี�ยว้กำับริะบบกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยใน

  
งานการต่รวจำสอบภายใน		

คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบกำำ�กำับด้แลให้กำ�ริปฏิิบัติง�นข้องสิำ�นักำตริว้จำสิอบมีีคำว้�มีเป็นอิสิริะ	 เที�ยงธิริริมี	 มีีจำริริย�บริริณ	
และมีีคำว้�มีเชีี�ยว้ชี�ญต�มีมี�ตริฐ�นว้ิชี�ชีีพื่กำ�ริตริว้จำสิอบภ�ยใน	โดยมีีกำฎบัตริข้องคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบและสิำ�นักำตริว้จำสิอบ	
ซึ่่�งกำำ�หนดภ�ริกำิจำ	ข้อบเข้ตกำ�ริปฏิิบัติง�น	อำ�น�จำหน้�ที�	และคำว้�มีริับผู้ิดชีอบ	ตลอดจำนแนว้ท�งกำ�ริดำ�เนินกำ�ริตริว้จำสิอบไว้้อย่�ง
ชีดัเจำน	และมีีกำ�ริทบทว้นเป็นปริะจำำ�ทก้ำปี	ให้เหมี�ะสิมีอย่้เสิมีอ	ทั�งนี�	กำ�ริแต่งตั�ง	ถือดถือน	และโยกำย้�ยผู้้ด้ำ�ริงตำ�แหนง่หวั้หน�้ง�น
ตริว้จำสิอบภ�ยในต้องได้ริับคำว้�มีเห็นชีอบจำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ

สิำ�นักำตริว้จำสิอบมีีกำ�ริจำัดทำ�แผู้นกำ�ริตริว้จำสิอบที�พื่ิจำ�ริณ�ต�มีคำว้�มีเสิี�ยง	(Risk	Based	Audit	Planning)	เน้นกำ�ริสิริ้�ง
ริะบบง�นเชีิงป้องกำันต่�งๆ	ที�เป็นปริะโยชีน์เพื่ื�อเพื่ิ�มีปริะสิิทธิิภ�พื่	ปริะสิิทธิิผู้ล	และริักำษั�มี้ลคำ่�ให้กำับบริิษััทฯ	เพื่ื�อยกำริะดับกำ�ริให้
คำว้�มีเชีื�อมีั�น	(Assurance)	กำ�ริให้คำำ�ปริ่กำษั�	(Advise)	โดยมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริที�สิำ�คำัญสิริ้ปได้ดังนี�
1)	 สิำ�นักำตริว้จำสิอบมีีกำ�ริพื่ัฒน�ง�นตริว้จำสิอบให้เกำิดมี้ลคำ่�เพื่ิ�มีอย่�งยั�งยืนและต่อเนื�อง	ด้ว้ยกำ�รินำ�เทคำโนโลยีเข้้�มี�ปริับใชี ้

ในกำริะบว้นกำ�ริตริว้จำสิอบ	 โดยมีีกำ�รินำ�	 Data	 Analytics	 มี�ใชี้ว้ิเคำริ�ะห์ข้้อม้ีลที�เกิำดข่้�นจำ�กำกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำในแต่ละ
กำริะบว้นกำ�ริเพื่ื�อให้เห็นถื่งคำว้�มีผู้ิดปกำติ	เพื่ื�อใชี้ปริะกำอบกำ�ริว้�งแผู้นกำ�ริตริว้จำสิอบ	ได้อย่�งริว้ดเริ็ว้มีีปริะสิิทธิิภ�พื่	และ
นำ�ผู้ลกำ�ริว้ิเคำริ�ะห์ที�ได้ไปสิริ้�งริะบบง�นเชีิงป้องกำัน	หริือลดคำว้�มีเสิี�ยงที�อ�จำเกำิดข้่�นจำ�กำกำ�ริดำ�เนินง�น	ริว้มีถื่งมีีกำ�รินำ�	
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Robotics	Process	Automation	(RPA)	มี�ชี่ว้ยในกำ�ริปฏิิบัติง�นตริว้จำสิอบลักำษัณะง�นที�ต้องทำ�ซึ่ำ��ๆ	เพื่ื�อชี่ว้ยปริะหยัด
เว้ล�ในกำ�ริปฏิิบัติง�นตริว้จำสิอบ

2)	 สิำ�นักำตริว้จำสิอบได้เล็งเห็นคำว้�มีสิำ�คำัญกัำบแผู้นง�นข้องบริิษััทฯ	 ที�ให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับ	 Digital	 Transformation	 โดยมีี 
ผู้้้ตริว้จำสิอบริะบบเทคำโนโลยีสิ�ริสินเทศ	ตริว้จำสิอบกำ�ริปฏิิบัติต�มี	 IT	Policy	กำ�ริริักำษั�คำว้�มีมีั�นคำงปลอดภัยเทคำโนโลยี
สิ�ริสินเทศ	 กำ�ริปริะมีว้ลผู้ลข้้อม้ีลกำ�ริปฏิิบัติง�นในริะบบง�นที�สิำ�คำัญ	 เพืื่�อเพิื่�มีคำว้�มีเชืี�อมัี�นว้่�ริะบบเทคำโนโลยีและ
สิ�ริสินเทศมีีคำว้�มีมัี�นคำงปลอดภยัด�้นข้้อม้ีล	ตลอดจำนผู้้้ใช้ีง�นสิ�มี�ริถืใช้ีริะบบได้อย่�งถ้ืกำต้อง	นอกำจำ�กำนี�	สิำ�นกัำตริว้จำสิอบ 
ยังให้คำว้�มีสิำ�คำัญและสินับสิน้นให้มีีกำ�ริตริว้จำสิอบในลักำษัณะ	 Integrated	 Audit	 โดยกำ�ริจัำดทีมีตริว้จำสิอบปฏิิบัติกำ�ริ 
และทีมีตริว้จำสิอบริะบบง�นสิ�ริสินเทศดำ�เนินกำ�ริตริว้จำสิอบริ่ว้มีกำัน	 เพื่ื�อเสินอแนะและปริับปร้ิงกำริะบว้นกำ�ริกำ�ริทำ�ง�น	
และติดต�มีคำว้�มีผู้ิดปกำติที�อ�จำเกำิดข้่�น	

3)	 สิำ�นักำตริว้จำสิอบผู้ลักำดันแนว้ท�งกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยในที�ดีต�มีแนว้ท�งป้องกำัน	 3	 ริะดับ	 (Three	 Lines	 of	 Defense)	 
และสืิ�อสิ�ริให้ผู้้้บังคำับบัญชี�และผู้้้ปฏิิบัติง�นเข้้�ใจำบทบ�ทหน้�ที�ที�รัิบผู้ิดชีอบ	 และนำ�ไปปริะย้กำต์ใช้ีในกำ�ริปฏิิบัติง�น	 
Self	Audit	เพื่ื�อสิริ้�งมี้ลคำ่�เพื่ิ�มีอย่�งยั�งยืนและต่อเนื�องให้กำับบริิษััทฯ	

4)	 สิำ�นักำตริว้จำสิอบทำ�หน้�ที�ตริว้จำสิอบ	 ปริะเมีิน	 และให้คำำ�แนะนำ�แกำ่ผู้้้ปฏิิบัติง�น	 (First	 Line)	 และหน่ว้ยง�นสินับสิน้น	
(Second	 Line)	 เพืื่�อให้คำว้�มีเชืี�อมัี�นกำับคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	 ว่้�กำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	 
กำ�ริกำำ�กำับด้แลกำ�ริปฏิิบัติง�นและกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยในข้องบริิษััทฯ	มีีปริะสิิทธิิภ�พื่และปริะสิิทธิิผู้ล	

5)	 สิำ�นักำตริว้จำสิอบให้คำว้�มีสิำ�คำญักำบักำ�ริพื่ฒัน�ผู้้้ตริว้จำสิอบ	ให้มีีคำว้�มีเป็นมืีออ�ชีีพื่และริอบริ้ท้�งด�้นธิร้ิกิำจำ	โดยดำ�เนินกำ�ริ
ดังนี�	
1.	 มีีกำ�ริเชีิญตัว้แทนข้องแต่ละธิ้ริกิำจำมี�ให้คำว้�มีร้้ิ	 เพืื่�อให้ผู้้้ตริว้จำสิอบสิ�มี�ริถืปริะเมีินคำว้�มีเสีิ�ยงและนำ�ไปใชี ้

เป็นข้้อม้ีลว้�งแผู้นง�นตริว้จำสิอบ	 และมีีกำ�ริแลกำเปลี�ยนปริะเด็นคำว้�มีร้้ิที�น่�สินใจำหริือสิิ�งที�ตริว้จำพื่บที�เป็นสิ�ริะ
สิำ�คำัญ	

2.	 มีีกำ�ริพัื่ฒน�และส่ิงเสิริิมีให้ผู้้้ตริว้จำสิอบมีีกำ�รินำ�คำว้�มีร้้ิและปริับตัว้เข้้�ส่้ิย้คำ	 Digital	 โดยให้นำ�เสินอง�นภ�ยใต้ 
แนว้คำิดในกำ�รินำ�เทคำโนโลยีมี�ปริะย้กำต์ใช้ีในง�นตริว้จำสิอบ	 และนำ�คำว้�มีริ้้ด้�นเทคำโนโลยีมี�สิร้ิ�งเคำรืิ�องมีือ 
เพื่ื�อว้ิเคำริ�ะห์ข้้อมี้ลและติดต�มีคำว้�มีผู้ิดปกำติ	เพื่ื�อคำว้�มีริว้ดเริ็ว้และลดเว้ล�ในกำ�ริปฏิิบัติง�น	

3.	 มีีกำ�ริสิ่งเสิริิมีและสินับสิน้นกำ�ริพื่ัฒน�ศักำยภ�พื่ผู้้้ตริว้จำสิอบ	 โดยกำ�ริสิ่งเสิริิมีให้มีีกำ�ริอบริมีคำว้�มีริ้้ด้�น 
กำ�ริตริว้จำสิอบและกำฎหมี�ยที�เกำี�ยว้ข้้องกัำบกำ�ริปฏิิบัติง�น	 และสิ่งเสิริิมีให้มีีกำ�ริสิอบว้้ฒิบัตริท�งวิ้ชี�ชีีพื่ 
ตริว้จำสิอบภ�ยใน	เพื่ื�อให้มีีคำว้�มีริ้้และคำว้�มีเชีี�ยว้ชี�ญท�งว้ิชี�ชีีพื่ตริว้จำสิอบ	

9.2  รายการระหว่างกัน
ในริอบปี	2564	ที�ผู่้�นมี�บริิษัทัฯ	และบริิษัทัยอ่ยมีีกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริริะหว่้�งกำนักัำบกำจิำกำ�ริที�เกำี�ยว้ข้้องกำนั	โดยริ�ยกำ�ริเหล่�นี�มีีริ�คำ�

และผู้ลตอบแทนที�เป็นท�งกำ�ริคำ้�ปกำติต�มีริ�คำ�ตล�ดทั�ว้ไปหริือเป็นไปต�มีสิัญญ�ที�ตกำลงกำันไว้้	(ริ�ยละเอียดต�มีข้้อ	5	ข้องหมี�ยเหต้
ปริะกำอบงบกำ�ริเงิน	 สิำ�หริับปีสิิ�นส้ิดวั้นที�	 31	 ธิันว้�คำมี	 2564)	 และคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบได้พิื่จำ�ริณ�ริ�ยกำ�ริริะหว้่�งกำันที�เกำิดข่้�น
แล้ว้มีีคำว้�มีเห็นว่้�เป็นริ�ยกำ�ริที�มีีคำว้�มีสิมีเหต้สิมีผู้ล	 โดยมีีกำ�ริเปิดเผู้ยข้้อม้ีลและปฏิิบัติถ้ืกำต้องต�มีปริะกำ�ศข้องตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่ง
ปริะเทศไทยและต�มีปริะกำ�ศข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับตล�ดท้น	

ริ�ยกำ�ริริะหว้่�งกำันที�เป็นริ�ยกำ�ริธิ้ริกิำจำปกำติหริือสินับสิน้นธิ้ริกิำจำปกำติ	 ซึ่่�งเป็นริ�ยกำ�ริที�มีีเงื�อนไข้กำ�ริคำ้�โดยทั�ว้ไป	 และ 
เป็นไปต�มีหลักำกำ�ริในกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริต�มีที�กำำ�หนดไว้้ในมี�ตริ�	 89/12(1)	 แห่งพื่ริะริ�ชีบัญญัติหลักำทรัิพื่ย์และตล�ดหลักำทรัิพื่ย์	
(ฉบับที�	 4)	 พื่.ศ.	 2551	 ซึ่่�งคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้มีีมีติอน้มีัติไว้้ในกำ�ริปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	 คำรัิ�งที�	 1/2553	 เมืี�อว้ันที�	 
18	กำ้มีภ�พื่ันธิ์	2553
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บริษััทฯ	มีนโยบายการกำาหนดราคาสำาหรับรายการระหว่างกันแต่่ละประเภทดังนี�
ข้�ยสิินคำ้�		 :	ริ�คำ�ที�กำำ�หนดข่้�นต�มีข้้อกำำ�หนดและเงื�อนไข้ปกำติท�งธิ้ริกิำจำเปรีิยบเทียบกัำบริ�ยกำ�ริข้�ยสิินคำ้� 

ให้กำับบริิษััทอื�นที�ไมี่เกำี�ยว้ข้้องกำัน
ริ�ยได้บริิกำ�ริและริ�ยได้อื�น		 :	ริ�คำ�ต�มีสิัญญ�ที�กำำ�หนดข้่�นต�มีข้้อกำำ�หนดและเงื�อนไข้ปกำติท�งธิ้ริกำิจำ
ซึ่ื�อสิินคำ้�และต้นทน้บริิกำ�ริ		 :	ริ�คำ�ที�กำำ�หนดข่้�นต�มีข้้อกำำ�หนดและเงื�อนไข้ปกำติท�งธิร้ิกำจิำเปรีิยบเทยีบกัำบริ�ยกำ�ริซึ่ื�อสิินคำ�้และ

บริิกำ�ริจำ�กำบริิษััทอื�นที�ไมี่เกำี�ยว้ข้้องกำัน
ต้นท้นบริิกำ�ริและคำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น		 :	ริ�คำ�ต�มีสิัญญ�ที�กำำ�หนดข้่�นต�มีข้้อกำำ�หนดและเงื�อนไข้ปกำติท�งธิ้ริกำิจำ
ซึ่ื�อทริัพื่ย์สิิน		 :	ริ�คำ�ที�กำำ�หนดข่้�นต�มีข้้อกำำ�หนดและเงื�อนไข้ปกำติท�งธิ้ริกำิจำเปริียบเทียบกำับริ�ยกำ�ริซึ่ื�อจำ�กำ 

บริิษััทอื�นที�ไมี่เกำี�ยว้ข้้องกำัน

มาต่รการและขั�นต่อนการอนุมัต่ิการทำารายการระหว่างกัน
ในกำริณีริ�ยกำ�ริซึ่ื�อข้�ยสิินค้ำ�และบริิกำ�ริซึ่่�งเป็นริ�ยกำ�ริที�เกำดิข่้�นจำ�กำธิร้ิกำริริมีท�งกำ�ริค้ำ�ต�มีปกำตินั�น	บริิษัทัฯ	มีีมี�ตริกำ�ริ

คำ้้มีคำริองผู้้้ลงท้นเพืื่�อป้องกำันกำ�ริถ่ื�ยเทผู้ลปริะโยชีน์	 โดยให้สิำ�นักำตริว้จำสิอบเป็นผู้้้ตริว้จำสิอบถื่งคำว้�มีจำำ�เป็นข้องกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริ 
ดังกำล่�ว้กำับหน่ว้ยง�นภ�ยในที�เกำี�ยว้ข้้อง	 เพืื่�อให้ริ�ยกำ�ริซึ่ื�อข้�ยสิินคำ้�และบริิกำ�ริเป็นไปต�มีริ�คำ�ตล�ดและต้องริ�ยง�นผู้ล 
กำ�ริตริว้จำสิอบดังกำล่�ว้ในที�ปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบและคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทท้กำไตริมี�สิ	

สิว่้นริ�ยกำ�ริที�อ�จำมีีคำว้�มีข้ดัแยง้ท�งผู้ลปริะโยชีน์หริอืริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกัำน	คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบจำะเป็นผู้้้กำลั�นกำริอง
และด้แลให้มีีกำ�ริปฏิิบัติที�เป็นไปต�มีเกำณฑ์์ข้องตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย	 เรืิ�องกำ�ริเปิดเผู้ยข้้อม้ีลและกำ�ริปฏิิบัติกำ�ริข้อง
บริิษััทจำดทะเบียนในริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำัน	 พื่.ศ.	 2546	 และต�มีปริะกำ�ศข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับตล�ดท้น	 ที�	 ทจำ.	 21/2551	
เรืิ�องหลักำเกำณฑ์์ในกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกัำน	 ตลอดจำนกำฎหมี�ยว้่�ด้ว้ยหลักำทรัิพื่ย์และตล�ดหลักำทรัิพื่ย์	 ข้้อบังคำับ	 ปริะกำ�ศ	 
คำำ�สัิ�ง	หริอืข้้อกำำ�หนดข้องตล�ดหลกัำทรัิพื่ย์แห่งปริะเทศไทยที�เกำี�ยว้ข้้องกัำบข้้อกำำ�หนดในเรืิ�องกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริริะหว้�่งกำนั	โดยกำำ�หนด
นโยบ�ยเรืิ�องคำว้�มีข้ัดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์ไว้้อย่�งชีัดเจำนในคำ้่มีือจำริิยธิริริมีธิ้ริกำิจำและข้้อพ่ื่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�นข้องบริิษััทฯ	 
เพืื่�อให้กำริริมีกำ�ริและพื่นักำง�นได้ย่ดถือืและปฏิิบตัอิย�่งถืก้ำต้อง	นอกำจำ�กำนี�ยังได้ตั�งคำณะทำ�ง�นดำ�เนนิง�นสิำ�หริบักำำ�กำบัด้แลกำ�ริเข้้�ทำ� 
ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำันเพื่ื�อกำำ�กำับด้แลกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริดังกำล่�ว้ให้เป็นไปต�มีปริะกำ�ศข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับตล�ดท้น

ในกำริณีกำ�ริได้มี�หรืิอจำำ�หน่�ยไปซึ่่�งสิินทริัพื่ย์ที�สิำ�คำัญข้องบริิษััทจำดทะเบียนและบริิษััทย่อย	 ซึ่่�งถืือเป็นริ�ยกำ�ริที�เกำิดข่้�น
เป็นคำริั�งคำริ�ว้	บริิษััทฯ	มีีนโยบ�ยที�จำะใชี้ผู้้้เชีี�ยว้ชี�ญอิสิริะจำ�กำภ�ยนอกำ	เชี่น	ผู้้้ปริะเมีินริ�คำ�ทริัพื่ย์สิิน	ที�ปริ่กำษั�ท�งกำ�ริเงินอิสิริะ	
เป็นผู้้้ให้คำว้�มีเห็นต่อคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	เพื่ื�อนำ�เสินอริ�ยง�นต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท

นโยบายการและแนวโน�มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต่
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีีนโยบ�ยชีัดเจำนว่้�	 กำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริริะหว้่�งกัำนอ�จำจำะเกิำดข่้�นได้ต�มีลักำษัณะกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำ 

ต�มีปกำต	ิแตต้่องอย่้บนพืื่�นฐ�นข้องคำว้�มีจำำ�เป็น	เป็นริ�คำ�ที�ย้ติธิริริมีสิ�มี�ริถืเทยีบเคำยีงกัำบริ�คำ�ในตล�ดได้	เพืื่�อริกัำษั�ผู้ลปริะโยชีน์
ส้ิงส้ิดข้องบริิษััทฯ	 และไม่ีมีีกำ�ริถื่�ยเทผู้ลปริะโยชีน์ริะหว่้�งบริิษััทฯ	 กำับบริิษััทที�เกำี�ยว้ข้้องหรืิอบ้คำคำลที�เกำี�ยว้ข้้อง	 ทั�งนี�	 เนื�องจำ�กำ
ลักำษัณะกำ�ริปริะกำอบธิ้ริกิำจำข้องบริิษััทฯ	 และบริิษััทย่อยซึ่่�งอย่้ในธิ้ริกิำจำค้ำ�ปลีกำต้องมีีกำ�ริซึ่ื�อข้�ยสิินคำ้�และบริิกำ�ริจำ�กำบริิษััทอื�นๆ	 
ริว้มีถื่งบริิษััทที�เกำี�ยว้ข้้อง	 บริิษััทฯ	 คำ�ดว้่�แนว้โน้มีกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริริะหว้่�งกำันในสิ่ว้นข้องกำ�ริซึ่ื�อข้�ยสิินคำ้�และบริิกำ�ริจำะยังคำงมีีอย้่
ต�มีกำ�ริข้ย�ยตัว้ข้องธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	และบริิษััทย่อย	สิ่ว้นริ�ยกำ�ริอื�นๆ	จำะข้่�นอย้่กำับคำว้�มีจำำ�เป็นท�งธิ้ริกำิจำ	

สิำ�หรัิบปี	2564	บริิษัทัฯ	มีีกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริกัำบบค้ำคำลที�อ�จำมีีคำว้�มีข้ดัแย้ง	ซึ่่�งกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบได้พื่จิำ�ริณ�ริ�ยกำ�ริริะหว่้�งกัำน 
ที�เกำิดข้่�นแล้ว้	เห็นว้่�มีีคำว้�มีสิมีเหต้สิมีผู้ล	โดยมีีริ�ยละเอียดต่อไปนี�
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บุคคลที่อาจมูีความูข้ัดแย้ง ลักษณะความูสัมูพิันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ
มููลค่ารายการ  

ปี 2564*
ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคมู 2564**

กำองท้นริว้มีสิิทธิิกำ�ริเชี่�

อสิังห�ริิมีทริัพื่ย์	 

ซึ่ี.พื่ี.ท�ว้เว้อริ์	โกำริท

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ต้นท้นบริิกำ�ริ	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น	 183	  

ล้กำหนี�อื�น	  7	

เจำ้�หนี�อื�น  2	

บริิษััท	เกำษัตริภัณฑ์์อ้ตสิ�หกำริริมี	

จำำ�กำัด

 

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

 

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

1	  

ซึ่ื�อทริัพื่ย์สิิน	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 19	  

เจำ้�หนี�อื�น  3	

บริิษััท	ข้นสิ่งชีลบ้ริี	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	ถืือห้้นท�งอ้อมี	99.99%

ล้กำหนี�อื�น	  1,352	

บริิษััท	ข้้�ว้	ซึ่ี.พื่ี.	จำำ�กำัด มีีน�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

และบิด�	คำือ	น�ยธินินท์	 

เจำยีริว้นนท์	เป็นผู้้้ถือืห้้นริ�ยใหญ่

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

2	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น	  1	

บริิษััท	เคำ.เอสิ.พื่ี.อ้ปกำริณ์	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	1	ท่�น	

คำือ	น�ยปริะเสิริิฐ	จำ�ริ้พื่นิชี

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	 2	  

บริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด

มีีน�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

และบิด�	คำือ	น�ยธินินท์	 

เจำยีริว้นนท์	เป็นผู้้้ถือืห้้นริ�ยใหญ่	 

มีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มี	2	ท่�น	คำือ	 

1.	น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

2.	น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

34

 คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น	 24	  

 ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น	  32	

 เจำ้�หนี�อื�น  5	

บริิษััท	เคำริือเจำียไต๋	จำำ�กำัด

 

มีีน�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

และบิด�	คำือ	น�ยธินินท์	 

เจำยีริว้นนท์	เป็นผู้้้ถือืห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	 2	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�  2	

บริิษััท	จำีซึ่ีบี	(ปริะเทศไทย)	

จำำ�กำัด

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีน�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	

น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

และพื่ี�น้อง	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	 4	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�  1	

บริิษััท	เจำริิญโภคำภัณฑ์์

กำ�ริเกำษัตริ	จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

1

 ซึ่ื�อทริัพื่ย์สิิน	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 2	  

บริิษััท	เจำริิญโภคำภัณฑ์์โปริดิ�ว้สิ	

จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

11

 ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  4	
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บุคคลที่อาจมูีความูข้ัดแย้ง ลักษณะความูสัมูพิันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ
มููลค่ารายการ  

ปี 2564*
ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคมู 2564**

บริิษััท	เจำริิญโภคำภัณฑ์์อ�ห�ริ	

จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	4	ท่�น

ได้แก่ำ	1.	น�ยส้ิภกำติ	เจำยีริว้นนท์	

2.	น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

3.	น�ยอดิเริกำ	ศริีปริะทักำษั์	 

4.	พื่ลตำ�ริว้จำเอกำพื่ัชีริว้�ท	 

ว้งษั์สิ้ว้ริริณ

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

53	

 ซึ่ื�อสิินคำ้�	ต้นท้นบริิกำ�ริ	 

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

404	  

 ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  8	

 เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  58	

บริิษััท	เจำียไต๋โปริดิ�ว้ซึ่์	จำำ�กำัด มีีน�ยธินินท์	เจำียริว้นนท์	 

บิด�น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	

ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	 

ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	

เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

2	  

 ซึ่ื�อสิินคำ้� 8	  

 ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�  1

 เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	  2	

บริิษััท	เชีฟแคำริ์สิ	โปริเจำกำต์	จำำ�กำัด มีีภริริย�น�ยส้ิภกำติ	เจำยีริว้นนท์	

กำริริมีกำ�ริบริิษัทั	บมีจำ.	ซึ่พีื่	ีออลล์	

เป็นผู้้้ถืือห้้นใหญ่ริ้อยละ	98

ซึ่ื�อสิินคำ้�	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 142	  

 เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�  27	

บริิษััท	เชีสิเตอริ์ฟ้้ด	จำำ�กำัด

 

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

 

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

14	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  3	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�  7	

บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.คำอนซึ่้เมีอริ์โพื่ริดักำสิ์	

จำำ�กำัด

 

 

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	1	ท่�น	

คำือ	น�ยปริะเสิริิฐ	จำ�ริ้พื่นิชี	

 

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

117	  

ซึ่ื�อสิินคำ้�	ต้นท้นบริิกำ�ริ	 

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

704	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  8	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�  163	

บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.ฟ�ซึ่ิลิตี�	แมีเนจำเมี้นท์	

จำำ�กำัด

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น	 28	

เจำ้�หนี�อื�น  2	

บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.ฟ้้ดสิโตริ์	จำำ�กำัด มีีน�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

และบิด�	คำือ	น�ยธินินท์	 

เจำยีริว้นนท์	เป็นผู้้้ถือืห้้นริ�ยใหญ่

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

181	

ซึ่ื�อสิินคำ้�	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 1,638	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  12	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  332	

บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.เมีอริ์แชีนไดซึ่ิ�ง	จำำ�กำัด	

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	1	ท่�น

คำือ	น�ยอดิเริกำ	ศริีปริะทักำษั์	

และมีีน�งอริ้ณี	ว้ัชีริ�น�นันท์	

น้องสิ�ว้น�ยอดิเริกำ	ศริีปริะทักำษั์	

(กำริริมีกำ�ริบริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	

จำำ�กัำด	(มีห�ชีน)	เป็นกำริริมีกำ�ริ)

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ 104	  

ซึ่ื�อสิินคำ้�	ต้นท้นบริิกำ�ริ	 

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

1,375	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	  10	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	  168	
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บุคคลที่อาจมูีความูข้ัดแย้ง ลักษณะความูสัมูพิันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ
มููลค่ารายการ  

ปี 2564*
ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคมู 2564**

บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.แลนด์	จำำ�กำัด	

(มีห�ชีน)

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	2	ท่�น	

คำือ	1.	น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	

2.	น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

28	

ซึ่ื�อสิินคำ้�	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 3	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�  4	

บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.สิหอ้ตสิ�หกำริริมี	

จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ 6	

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�  1	

บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.อินเตอริ์เทริด	จำำ�กำัด

 

มีีน�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

และบิด�	คำือ	น�ยธินินท์	 

เจำยีริว้นนท์	เป็นผู้้้ถือืห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

3	

ซึ่ื�อทริัพื่ย์สิิน	ซึ่ื�อสิินคำ้�	

ต้นท้นบริิกำ�ริ	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น	

2	  

บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.อ้ตสิ�หกำริริมีบริริจำ้

ภัณฑ์์	จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น	

61	

ซึ่ื�อสิินคำ้�	ต้นท้นบริิกำ�ริ	 

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

827	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  2	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�  212	

บริิษััท	ซึ่ีที	เฟริชี	จำำ�กำัด

 

มีีน�ยธินินท์	เจำียริว้นนท์	ซึ่่�งเป็น

บิด�น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	

ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บมีจำ.	ซึ่ีพื่ี	 

ออลล์	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ซึ่ื�อสิินคำ้� 8

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�  3

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	เซึ่ลสิ์	แอนด์	เซึ่อริ์ว้ิสิ	

จำำ�กำัด

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ริ�ยได้บริิกำ�ริ 41	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนื�อื�น  41	

เจำ้�หนี�อื�น  30	

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	โซึ่เชีียลอิมีแพื่คำท์	

จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ ่

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	3	ท่�น	

คำือ	1.	น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

2.	น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

3.	น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 4	  

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	เนเจำอริ์	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น	

2	  

ซึ่ื�อสิินคำ้�	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 32	  

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�  8	

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	บีแอนด์เอฟ	 

(ไทยแลนด์)	จำำ�กำัด

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

99	  

ซึ่ื�อสิินคำ้�	ต้นท้นบริิกำ�ริ	 

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

1,907	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  85	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  518	
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บุคคลที่อาจมูีความูข้ัดแย้ง ลักษณะความูสัมูพิันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ
มููลค่ารายการ  

ปี 2564*
ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคมู 2564**

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	บีแอนด์เอฟ	เทริดดิ�ง	

จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

15	  

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	แมีตชี์	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีน�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	

น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

และพื่ี�น้อง	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 12	  

เจำ้�หนี�อื�น  1	

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ไห่หล�ย	ฮ�ริ์เบอริ์	

จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	 5	

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  2

บริิษััท	ซึ่ีพื่ีพื่ีซึ่ี	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน) มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	3	ท่�น	

คำือ	1.	น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	

2.	น�ยอำ�ริ้ง	สิริริพื่สิิทธิิ�ว้งศ์	 

3.	น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

8	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	  1	

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี-เมีจำิ	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	1	ท่�น

คำือ	น�ยอดิเริกำ	ศริีปริะทักำษั์	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

148	  

ซึ่ื�อสิินคำ้�	ต้นท้นบริิกำ�ริ	 

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

3,834	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  11	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  783	

บริิษััท	ซึ่ีพื่ีเอฟ	(ปริะเทศไทย)	

จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	1	ท่�น	

คำือ	น�ยอดิเริกำ	ศริีปริะทักำษั์	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

424	  

ซึ่ื�อสิินคำ้�	ต้นท้นบริิกำ�ริ	 

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

44	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  50	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  115	

บริิษััท	ซึ่ีพื่ีเอฟ	เทริดดิ�ง	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

489	  

ซึ่ื�อสิินคำ้�	ต้นท้นบริิกำ�ริ	 

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

25,342	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  32	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  5,881	

บริิษััท	ซึ่ีพื่ีเอฟ	ฟ้้ด	แอนด์	 

เบฟเว้อริ์เริจำ	จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

33	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  1	

บริิษััท	ซึ่ีพื่ีเอฟ	เริสิเทอริองท์	

แอนด์	ฟ้้ดเซึ่น	จำำ�กำัด	

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

60	  

ซึ่ื�อสิินคำ้�	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 99	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  10	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  36	
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บุคคลที่อาจมูีความูข้ัดแย้ง ลักษณะความูสัมูพิันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ
มููลค่ารายการ  

ปี 2564*
ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคมู 2564**

บริิษััท	ซึ่ีพื่ีเอฟ	ไอทีเซึ่็นเตอริ์	

จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	1	ท่�น	

คำือ	น�ยอดิเริกำ	ศริีปริะทักำษั์

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ 53	  

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 1	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�  49	

บริิษััท	ดัคำกำ�ลบี�	กำริ้๊ป	จำำ�กำัด

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ 2	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�  1	

บริิษััท	ดี	ซึ่้พื่ริีมี	จำำ�กำัด

 

 

มีีน�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

และพื่ี�น้อง	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ริ�ยได้อื�น 2	  

ซึ่ื�อสิินคำ้�	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 213	  

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�  36	

บริิษััท	ไดน�มีิคำทริ�นสิปอริ์ต	

จำำ�กำัด

มีีน�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

และบิด�	คำือ	น�ยธินินท์	 

เจำยีริว้นนท์	เป็นผู้้้ถือืห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

1	

ซึ่ื�อสิินคำ้�	 239	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  1	

เจำ้�หนื�อื�น  51	

บริิษััท	ทริ้	จำีเอสิ	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

4	  

ซึ่ื�อสิินคำ้� 43	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  7	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�  14	

บริิษััท	ทริ้	ดิจำิทัล	กำริ้๊ป	จำำ�กำัด	 มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

92	  

ต้นท้นบริิกำ�ริ	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 2	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  17	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  21	

บริิษััท	ทริ้	ดิสิทริิบิว้ชีั�น	แอนด์	

เซึ่ลสิ์	จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

165	  

ซึ่ื�อทริัพื่ย์สิิน	ซึ่ื�อสิินคำ้�	 

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

153	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น	  24	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  (99)

บริิษััท	ทริ้	พื่ริอพื่เพื่อริ์ตีสิ์	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีน�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นทท์	

น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

และพื่ี�น้อง	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	1	ท่�น	

คำือ	น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ 7	  

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 1	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�  2	
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บุคคลที่อาจมูีความูข้ัดแย้ง ลักษณะความูสัมูพิันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ
มููลค่ารายการ  

ปี 2564*
ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคมู 2564**

บริิษััท	ทริ้	มีันนี�	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีน�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	

น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

และพื่ี�น้อง	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ริ�ยได้บริิกำ�ริ	ริ�ยได้อื�น 594	  

ซึ่ื�อสิินคำ้�	ต้นท้นบริิกำ�ริ 

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

11,902	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  529	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  219	

บริิษััท	ทริ้	มี้ฟ	เอชี	ย้นิเว้อริ์แซึ่ล	

คำอมีมีิว้นิเคำชีั�น	จำำ�กำัด

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	1	ท่�น	

คำือ	น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

570	  

ซึ่ื�อสิินคำ้�	ต้นท้นบริิกำ�ริ	 

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

359	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น	  359	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น	  76	

บริิษััท	ทริ้	ย้ไนเต็ด	ฟ้ตบอล	คำลับ	

จำำ�กำัด	

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

 

ริ�ยได้บริิกำ�ริ	ริ�ยได้อื�น 1	

ซึ่ื�อสิินคำ้�	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 45	  

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น	  48	

บริิษััท	ทริ้	ลีสิซึ่ิ�ง	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีน�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	

น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

บิด�และพื่ี�น้อง	เป็นผู้้้ถืือห้้น 

ริ�ยใหญ่

ต้นท้นบริิกำ�ริ	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 115	  

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น	  52	

บริิษััท	ทริ้	ไลฟ์สิไตล์	ริีเทล	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และน�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

และพื่ี�น้อง	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	 3	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  1	

บริิษััท	ทริ้	ว้ิชีั�นสิ์	กำริ้๊ป	จำำ�กำัด

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	3	ท่�น	

คำือ	1.	น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	

2.	น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

3.	น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 10	  

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  1	

บริิษััท	ทริ้	อินเทอริ์เน็ต	

คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

2  

ซึ่ื�อสิินคำ้�	ต้นท้นบริิกำ�ริ	 

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

462	  

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  146	
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บุคคลที่อาจมูีความูข้ัดแย้ง ลักษณะความูสัมูพิันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ
มููลค่ารายการ  

ปี 2564*
ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคมู 2564**

บริิษััท	ทริ้	อินเทอริ์เน็ต	ด�ต้�	

เซึ่็นเตอริ์	จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีน�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	

น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

และพื่ี�น้อง	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ริ�ยได้บริิกำ�ริ	ริ�ยได้อื�น 15	  

ซึ่ื�อทริัพื่ย์สิิน	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 24	  

ล้กำหนี�อื�น	  1	

เจำ้�หนี�อื�น  3	

บริิษััท	ทริ้	อีโลจำิสิติกำสิ์	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ริ�ยได้บริิกำ�ริ 1	

ต้นท้นบริิกำ�ริ	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 74	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�  1	

เจำ้�หนี�อื�น  15	

บริิษััท	ท่�จำ�มีเกำษัตริ

อ้ตสิ�หกำริริมี	จำำ�กำัด

มีีน�ยธินินท์	เจำียริว้นนท์	 

บิด�น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บมีจำ.	ซึ่พีื่	ีออลล์	 

เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้� 3	  

บริิษััท	ไทยโคำโพื่ลีอ้ตสิ�หกำริริมี

พื่ล�สิติกำ	จำำ�กำัด

มีีน�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

และพื่ี�น้อง	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

1	  

ซึ่ื�อสิินคำ้�	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 34	  

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  8	

บริิษััท	ไทย	นิว้สิ์	เน็ตเว้ิริ์คำ	 

(ทีเอ็นเอ็น)	จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 8	

เจำ้�หนื�อื�น  5	

บริิษััท	บีเอฟเคำที	(ปริะเทศไทย)	

จำำ�กำัด	

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

4	  

เจำ้�หนื�อื�น  6	

บริิษััท	บีเอฟเอ็กำซึ่์	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ข้�ยสิินคำ้� 14	  

บริิษััท	บีแอนด์เอฟ	คำอฟฟี่่	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

15	  

ซึ่ื�อสิินคำ้� 6	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�  1	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�  3	

บริิษััท	พื่ัฒน�ผู้้้นำ�เคำริือเจำริิญ

โภคำภัณฑ์์	จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	2	ท่�น	

คำือ	1.	น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	

2.	น�ยปริะเสิริิฐ	จำ�ริ้พื่นิชี

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

1	  

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 107	  

เจำ้�หนื�อื�น  4	
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บุคคลที่อาจมูีความูข้ัดแย้ง ลักษณะความูสัมูพิันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ
มููลค่ารายการ  

ปี 2564*
ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคมู 2564**

บริิษััท	พื่ันธิว้ณิชี	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีน�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	

น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

และพื่ี�น้อง	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	2	ท่�น	

คำือ	1.	น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

2.	น�ยอำ�ริ้ง	สิริริพื่สิิทธิิ�ว้งศ์	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้อื�น 6	

ซึ่ื�อทริัพื่ย์สิิน	ต้นท้นบริิกำ�ริ	

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

11	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�  1	

เจำ้�หนี�อื�น  1	

บริิษััท	เพื่อริ์เฟคำ	คำอมีพื่�เนียน	

กำริ้๊ป	จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	1	ท่�น	

คำือ	น�ยปริะเสิริิฐ	จำ�ริ้พื่นิชี

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

92	

ซึ่ื�อสิินคำ้�	ต้นท้นบริิกำ�ริ	 

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

1,377	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น	  14	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  407	

บริิษััท	ฟริีว้ิลล์	โซึ่ล้ชีั�นสิ์	จำำ�กำัด

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีน�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	

น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

และพื่ี�น้อง	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	2	ท่�น	

คำือ	1.	น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

2.	น�ยปริะเสิริิฐ	จำ�ริ้พื่นิชี

ซึ่ื�อทริัพื่ย์สิิน	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 20	  

เจำ้�หนี�อื�น  2	

บริิษััท	โภคำภัณฑ์์เอ็นเตอริ์ไพื่ริซึ่์	

จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	1	ท่�น	

คำือ	น�ยปริะเสิริิฐ	จำ�ริ้พื่นิชี

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 6	  

บริิษััท	แมีกำโนเลีย	คำว้อลิตี�	 

ดเีว้ล็อปเม้ีนต์	คำอร์ิปอเริชัี�น	จำำ�กัำด

มีีน�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

และพื่ี�น้อง	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ 6	  

บริิษััท	ริอสิ	บริีดเดอริ์สิ	สิย�มี	

จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มี	3	ท่�น	คำือ	

1.	น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

2.	น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

3.	น�ยอดิเริกำ	ศริีปริะทักำษั์

ข้�ยสิินคำ้� 2	  
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บุคคลที่อาจมูีความูข้ัดแย้ง ลักษณะความูสัมูพิันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ
มููลค่ารายการ  

ปี 2564*
ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคมู 2564**

บริิษััท	ว้ิซึ่ดอมี	แลนด์มี�ริ์กำ	

คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีน�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	

น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

และพื่ี�น้อง	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	 

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	1	ท่�น	

คำือ	น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 2	  

บริิษััท	ไว้ริ์เออ	แอนด์	ไว้ริ์เลสิ	

จำำ�กำัด

 

 

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีน�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	

น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท ์

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

พื่ี�น้อง	และบิด�	คำือ	น�ยธินินท์	

เจำยีริว้นนท์	เป็นผู้้้ถือืห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

22	

ซึ่ื�อสิินคำ้� 940	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  22	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	  485	

บริิษััท	ศ้นย์ว้ิจำัยและพื่ัฒน�

อ�ห�ริ	ซึ่ีพื่ีเอฟ	จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้� 2	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�  1	

บริิษััท	ออลล์	น�ว้	แมีนเนจำเมี้นท์	

จำำ�กำัด	

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

3	  

ซึ่ื�อทริัพื่ย์สิิน	ซึ่ื�อสิินคำ้�	

ต้นท้นบริิกำ�ริ	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

143	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  20	

เจำ้�หนี�อื�น  6	

บริิษััท	ออลล์	น�ว้	โลจำิสิติกำสิ์	

จำำ�กำัด

 

 

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

 

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

3	  

ซึ่ื�อสิินคำ้�	ต้นท้นบริิกำ�ริ	 

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

138	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  12	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  62	

บริิษััท	อ�ริ์เบอริ์	เอเคำอริ์สิ	

ปริะเทศไทย	จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	3	ท่�น	

คำือ	1.	น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	

2.	น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

3.	น�ยอดิเริกำ	ศริีปริะทักำษั์

ข้�ยสิินคำ้� 3	

บริิษััท	อินเตอริ์เนชีั�นแนล	 

เพื่็ท	ฟ้้ด	จำำ�กำัด

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

9	

ซึ่ื�อสิินคำ้� 138	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  1	

  เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	  42	
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บุคคลที่อาจมูีความูข้ัดแย้ง ลักษณะความูสัมูพิันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ
มููลค่ารายการ  

ปี 2564*
ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคมู 2564**

บริิษััท	เอ้กำ	ดิจำิทัล	จำำ�กำัด

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีน�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	

น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

และพื่ี�น้อง	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

ซึ่ื�อสิินคำ้�	ต้นท้นบริิกำ�ริ	 

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

53  

เจำ้�หนี�อื�น  29

บริิษััท	เอโคำ่	คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด มีีน�ยกำริว้ัฒน์	เจำียริว้นนท์	 

บ้ตริชี�ยข้องน�ยศ้ภชีัย	 

เจำียริว้นนท์	กำริริมีกำ�ริ	บมีจำ.	

ซึ่ีพื่ี	ออลล์	เป็นกำริริมีกำ�ริอย้่ที�

บริิษััท	เอโคำ่	คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด

เจำ้�หนี�อื�น  9	

บริิษััท	แอ๊ดว้้�นซึ่์ทริ�นสิปอริ์ต	

จำำ�กำัด

มีีน�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	 

น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

และบิด�	คำือ	น�ยธินินท์	 

เจำยีริว้นนท์	เป็นผู้้้ถือืห้้นริ�ยใหญ่

ซึ่ื�อสิินคำ้�	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 18	  

เจำ้�หนี�อื�น  5	

บริิษััท	แอ๊ดว้้�นซึ่์ฟ�ริ์มี่�	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

4	  

ซึ่ื�อสิินคำ้�	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 7	  

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�  1	

บริิษััท	แอสิเซึ่นด์	คำอมีเมีิริ์ซึ่	

จำำ�กำัด

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีน�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	

น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

และพื่ี�น้อง	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ซึ่ื�อสิินคำ้�	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 7	

เจำ้�หนี�อื�น  16	

บริิษััท	แอสิเซึ่นด์	ฟ้้ด	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีน�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	

น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

และพื่ี�น้อง	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้อื�น 6	  

บริิษััท	ไอคำอนสิย�มี	จำำ�กำัด มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีน�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	

น�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์	 

น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	 

และพื่ี�น้อง	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

และมีีกำริริมีกำ�ริริ่ว้มีกำัน	3	ท่�น	

คำือ	1.	น�ยอำ�ริ้ง	สิริริพื่สิิทธิิ�ว้งศ์	

2.	น�ยปิยะวั้ฒน์	ฐติะสัิทธิ�ว้ริกำล้	

3.	น�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 9	  

Asia	Aquaculture	(M)	Sdn.	Bhd.	 มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

โดยถืือห้้นท�งอ้อมีผู้่�นบริิษััท 

ที�เกำี�ยว้ข้้อง	

ล้กำหนี�อื�น  2	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�  25	
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บุคคลที่อาจมูีความูข้ัดแย้ง ลักษณะความูสัมูพิันธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่สำาคัญ
มููลค่ารายการ  

ปี 2564*
ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคมู 2564**

C.P.Cambodia	Co.,	Ltd.

 

 

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

 

 

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

8	  

ซึ่ื�อสิินคำ้� 37	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�  1	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  4	

C.P.Vietnam	Corporation

 

 

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่	

 

 

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

18	  

ซึ่ื�อสิินคำ้� 73	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�  2	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  10	

Charoen	Pokphand	Foods	

Philippines	Corporation

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ริ�ยได้บริิกำ�ริ	ริ�ยได้อื�น 2	  

CP	Avant	Private	Limited มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ซึ่ื�อสิินคำ้�	คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น 2	  

CP	B&F	(Cambodia)	Co.,	Ltd.

 

 

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

 

ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

11	

ซึ่ื�อทริัพื่ย์สิิน	ซึ่ื�อสิินคำ้�	 

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

12	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  15	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น  1	

CP	Coffee	Business	Hong	Kong	

Company	Limited

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ริ�ยได้อื�น (14)  

CPF	Hong	Kong	Co.,	Ltd. มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นใหญ ่

โดยถืือห้้นท�งอ้อมีผู้่�นบริิษััท 

ที�เกำี�ยว้ข้้อง

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�  2	

Pk	Agro-industrial	Product	

(MALAYSIA)	Sdn.	Bhd

 

มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นใหญ ่

โดยถืือห้้นท�งอ้อมีผู้่�นบริิษััท	 

ที�เกำี�ยว้ข้้อง

ริ�ยได้บริิกำ�ริ	ริ�ยได้อื�น 13	  

ซึ่ื�อสิินคำ้� 146	  

ล้กำหนี�อื�น  5	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น	  96	

Westbridge	Foods	Ltd. มีีบริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	

จำำ�กำัด	เป็นผู้้้ถืือห้้นริ�ยใหญ่

ซึ่ื�อสิินคำ้� 6	  

บริิษััทอื�นๆ ข้�ยสิินคำ้�	ริ�ยได้บริิกำ�ริ	

ริ�ยได้อื�น

21	  

ซึ่ื�อทริัพื่ย์สิิน	ซึ่ื�อสิินคำ้�	 

คำ่�ใชี้จำ่�ยอื�น

10	  

ล้กำหนี�กำ�ริคำ้�	ล้กำหนี�อื�น  200	

เจำ้�หนี�กำ�ริคำ้�	เจำ้�หนี�อื�น	  118	

*/**	หน่ว้ยเป็นล้�นบ�ท

หมายเหต้	สิำ�หริับริ�ยละเอียดริ�ยกำ�ริริะหว้่�งกำันข้องปี	2562	และ	2563	บริิษััทฯ	ได้มีีกำ�ริเปิดเผู้ยไว้้ในแบบ	56-1	One	Report	และริ�ยง�นปริะจำำ�ปี	

ซึ่ี�งสิ�มี�ริถืด้ข้้อมี้ลย้อนหลังเพื่ื�อเปริียบเทียบได้จำ�กำเว้็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทฯ
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ส่วนท่�	3
งบกี่ารเงินั



รายงานความูรับผิดชอบข้องคณะกรรมูการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเป็นผู้้้รัิบผิู้ดชีอบในกำ�ริจำัดทำ�และนำ�เสินองบกำ�ริเงินเฉพื่�ะกำิจำกำ�ริและงบกำ�ริเงินริว้มีข้องบริิษััท	 ซีึ่พื่ี	 ออลล์	
จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	และบริิษััทย่อย	ริว้มีถื่งข้้อมี้ลอื�นซึ่่�งริว้มีอย้่ในริ�ยง�นปริะจำำ�ปี	สิำ�หริับปีสิิ�นสิ้ดว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	อย่�งถื้กำต้องต�มี
ที�คำว้ริต�มีมี�ตริฐ�นกำ�ริริ�ยง�นท�งกำ�ริเงิน	 ริว้มีถื่งแนว้ปฏิิบัติท�งกำ�ริบัญชีีที�ปริะกำ�ศใชี้โดยสิภ�ว้ิชี�ชีีพื่บัญชีีฯ	 โดยได้มีีกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�
เลือกำใชี้นโยบ�ยบัญชีีที�เหมี�ะสิมีและถืือปฏิิบัติอย่�งสิมีำ��เสิมีอ	มีีกำ�ริใชี้ด้ลยพื่นิิจำอย่�งริะมีัดริะว้งัและปริะมี�ณกำ�ริที�สิมีเหต้สิมีผู้ลในกำ�ริ
จำัดทำ�	 ริว้มีทั�งมีีกำ�ริเปิดเผู้ยข้้อม้ีลสิำ�คำัญอย่�งเพื่ียงพื่อในหมี�ยเหต้ปริะกำอบงบกำ�ริเงินและได้ผู้่�นกำ�ริตริว้จำสิอบและให้คำว้�มีเห็นอย่�ง 
ไมีมี่ีเงื�อนไข้จำ�กำผู้้้สิอบบญัชีีริบัอน้ญ�ตที�เป็นอสิิริะ	งบกำ�ริเงนิจำง่สิะท้อนฐ�นะกำ�ริเงนิ	และผู้ลกำ�ริดำ�เนนิง�นในริอบปีที�ผู้�่นมี�อย่�งเป็นจำริิง 
และเป็นปริะโยชีน์ต่อผู้้้ถืือห้้นและนักำลงท้นทั�ว้ไปได้อย่�งโปริ่งใสิ

คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้มีอบหมี�ยคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	 ซึ่่�งปริะกำอบด้ว้ยกำริริมีกำ�ริที�เป็นอิสิริะเป็นผู้้้กำำ�กัำบด้แลคำ้ณภ�พื่ข้อง
ริ�ยง�นท�งกำ�ริเงิน	 ปริะเมีินริะบบกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยใน	 ริะบบกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงและกำริะบว้นกำ�ริต่�งๆ	 เพืื่�อกำ�ริสินับสิน้นข้้อม้ีลและ
เอกำสิ�ริท�งกำ�ริเงินให้มีีปริะสิิทธิิผู้ล	 เพืื่�อให้มีีคำว้�มีมัี�นใจำได้ว้่�มีีกำ�ริบันท่กำข้้อม้ีลท�งบัญชีีถื้กำต้อง	 คำริบถื้ว้น	 ทันเว้ล�	 และเพีื่ยงพื่อที�จำะ
ดำ�ริงไว้้ซึ่่�งทริพัื่ย์สิิน	ตลอดจำนป้องกำนัมีใิหเ้กำดิกำ�ริทจ้ำริิตหริอืกำ�ริดำ�เนินกำ�ริที�ผู้ดิปกำตอิย่�งมีีสิ�ริะสิำ�คำญั	ซึ่่�งคำว้�มีเห็นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริ
ตริว้จำสิอบเกำี�ยว้กำับเริื�องนี�ปริ�กำฏิในหน้�ริ�ยง�นคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบซึ่่�งแสิดงไว้้ในริ�ยง�นปริะจำำ�ปีฉบับนี�แล้ว้

คำณะกำริริมีกำ�ริบริษิััทมีคีำว้�มีเหน็ว้�่ริะบบกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยในข้องบริษิััทฯ	โดยริว้มีมีีปริะสิทิธิิผู้ลอย้ใ่นริะดบัที�น�่พื่อใจำ	และสิ�มี�ริถื
สิริ�้งคำว้�มีเชืี�อมัี�นอย�่งมีีเหต้ผู้ลตอ่คำว้�มีเชืี�อถือืไดข้้องงบกำ�ริเงนิเฉพื่�ะกำจิำกำ�ริและงบกำ�ริเงนิริว้มีข้องบริิษัทั	ซึ่พีื่	ีออลล์	จำำ�กัำด	(มีห�ชีน)	
และบริิษััทย่อย	สิำ�หริับปีสิิ�นสิ้ดว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564

	 (น�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์)	 (น�ยกำ่อศักำดิ�	ไชียริัศมีีศักำดิ�)
	 ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	 ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ
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บริษััท ซีื้พี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 
และบริษััทย่อย 
สำาหรับปสิี�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร	ผู้้�บริหาร	ผู้้�มีอีำานาจควบคุม	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรง 
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี	และเลขานุกี่ารบริษััที่

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมูการและผู้บริหารข้องบริษัท 

ศ. (พิิเศษ) ประสพิสุข้ บุญเดช
อ�ย้	76	ปี	 	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริอิสิริะ
ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล

วันเข้าดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ
21	เมีษั�ยน	2559

ปัริะวัติการิดำาริงตำาแห้น่งในบ้ริิษััที่
ว้�ริะที�	1	:	 21	เมีษั�ยน	2559	–	26	เมีษั�ยน	2562
ว้�ริะที�	2	:	 26	เมีษั�ยน	2562	–	ปัจำจำ้บัน

การิศึึกษัา
• ว้ิทย�ลัยตล�ดทน้	(ว้ตท.)	ร่้ินที�	10
• หลกัำส้ิตริป้องกำนัริ�ชีอ�ณ�จัำกำริไทย	วิ้ทย�ลัยป้องกำนัริ�ชีอ�ณ�จัำกำริ	ร่้ินที�	41
• เนติบณัฑ์ติองักำฤษั	สิำ�นักำลนิคำอล์น	อินน์	
• เนติบณัฑ์ติ	สิำ�นักำอบริมีศ่กำษั�กำฎหมี�ยแห่งเนติบณัฑิ์ตยสิภ�	
• ปริิญญ�ตริ	ีนติศิ�สิตริบัณฑิ์ต	มีห�วิ้ทย�ลัยธิริริมีศ�สิตร์ิ

ค้วามีเช่่�ยวช่าญ
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริและกำ�ริจัำดกำ�ริองค์ำกำริข้น�ดใหญ่
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง
• ด้�นกำ�ริจัำดกำ�ริในภ�ว้ะวิ้กำฤต
• ด้�นกำฎหมี�ยและคำดี
• ด้�นคำว้�มีมัี�นคำงและสิังคำมี	

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2563	 Director	Accreditation	Program	(DAP177/2020)
2560	 Director	Accreditation	Program	(DAP)
2559	 Ethical	Leadership	Program	(ELP)

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 1	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2554	–	2564	 ที�ปร่ิกำษั�กำฎหมี�ยและคำดี	ธิน�คำ�ริธินชี�ต	จำำ�กัำด	(มีห�ชีน)
2559	–	2563	 กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	C.P.	Lotus	Corporation
2558	–	2562		 กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	บริิษััท	นิว้สิ์	เน็ตเว้ิริ์คำ	คำอริ์ปอเริชีั�น	

จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
2555	 กำริริมีกำ�ริกำฤษัฎีกำ�
2551	 ปริะธิ�นว้้ฒิสิภ�
2547	 ปริะธิ�นศ�ลอ้ทธิริณ์

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่ (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
• ข้องตนเอง		 -ไมี่มีี-
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-

จ่ำานวนค้ริั�งที่่�เข้าริ่วมีปัริะชุ่มีค้ณ์ะกริริมีการิบ้ริิษััที่ในปัี 2564 
9	คำริั�ง	จำ�กำทั�งหมีด	9	คำริั�ง
 

พิล.ต.อ. พิัชรวาท วงษ์สุวรรณ
อ�ย้	72	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริอิสิริะ
ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ
กำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล

วันเข้าดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ
19	กำ้มีภ�พื่ันธิ์	2556

ปัริะวัติการิดำาริงตำาแห้น่งในบ้ริิษััที่
ว้�ริะที�	1	:	 19	กำ้มีภ�พื่ันธิ์	2556	–	25	เมีษั�ยน	2556	
ว้�ริะที�	2	:	 25	เมีษั�ยน	2556	–	21	เมีษั�ยน	2559
ว้�ริะที�	3	:	 21	เมีษั�ยน	2559	–	26	เมีษั�ยน	2562
ว้�ริะที�	4	:	 26	เมีษั�ยน	2562	–	ปัจำจำ้บัน

การิศึึกษัา
• หลกัำส้ิตริป้องกำนัริ�ชีอ�ณ�จัำกำริภ�คำริฐั	เอกำชีน	และกำ�ริเมืีอง	(ว้ปมี.)	ร่้ิน	2
• ศลิปศ�สิตริมีห�บัณฑ์ติ	(พื่ฒัน�สัิงคำมี)	มีห�วิ้ทย�ลัยเกำษัตริศ�สิตร์ิ
• นกัำเรีิยนน�ยร้ิอยตำ�ริว้จำ	ร่้ินที�	25

ค้วามีเช่่�ยวช่าญ
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริและกำ�ริจัำดกำ�ริองค์ำกำริข้น�ดใหญ่
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง
• ด้�นกำ�ริจัำดกำ�ริในภ�ว้ะวิ้กำฤต
• ด้�นกำฎหมี�ยและคำดี
• ด้�นคำว้�มีมัี�นคำงและสิงัคำมี	

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2560	 Director	Accreditation	Program	(DAP)

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 2	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	บริิษััท	พื่ลังง�นบริิสิ้ทธิิ�	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
• กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	บริิษััท	เจำริิญโภคำภัณฑ์์อ�ห�ริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 1	แห่ง	คำือ
• ที�ปริ่กำษั�	คำณะกำริริมีกำ�ริกำิจำกำ�ริกำริะจำ�ยเสิียง	กำิจำกำ�ริโทริทัศน์และ 
กำิจำกำ�ริโทริคำมีน�คำมีแห่งชี�ติ

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2551	 ผู้้้บัญชี�กำ�ริตำ�ริว้จำแห่งชี�ติ
2548	 ริองผู้้้บัญชี�กำ�ริตำ�ริว้จำแห่งชี�ติ
2545	 ผู้้้ชี่ว้ยผู้้้บัญชี�กำ�ริตำ�ริว้จำแห่งชี�ติ

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่ (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
• ข้องตนเอง		 -ไมี่มีี-
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-

จ่ำานวนค้ริั�งที่่�เข้าริ่วมีปัริะชุ่มีค้ณ์ะกริริมีการิบ้ริิษััที่ในปัี 2564 
9	คำริั�ง	จำ�กำทั�งหมีด	9	คำริั�ง
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร	ผู้้�บริหาร	ผู้้�มีอีำานาจควบคุม	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรง 
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี	และเลขานุกี่ารบริษััที่

นายผดุง เตชะศรินทร์
อ�ย้	81	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริอิสิริะ
ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ
กำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล
กำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ

วันเข้าดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ
11	มีีน�คำมี	2542

ปัริะวัติการิดำาริงตำาแห้น่งในบ้ริิษััที่
ว้�ริะที�	1	:	 11	มีีน�คำมี	2542	–	26	เมีษั�ยน	2544
ว้�ริะที�	2	:	 26	เมีษั�ยน	2544	–	28	เมีษั�ยน	2547
ว้�ริะที�	3	:	 28	เมีษั�ยน	2547	–	26	เมีษั�ยน	2550
ว้�ริะที�	4	:	 26	เมีษั�ยน	2550	–	28	เมีษั�ยน	2553
ว้�ริะที�	5	:	 28	เมีษั�ยน	2553	–	25	เมีษั�ยน	2556
ว้�ริะที�	6	:	 25	เมีษั�ยน	2556	–	21	เมีษั�ยน	2559
ว้�ริะที�	7	:	 21	เมีษั�ยน	2559	–	26	เมีษั�ยน	2562
ว้�ริะที�	8	:	 26	เมีษั�ยน	2562	–	ปัจำจำ้บัน

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�ตริี	พื่�ณิชียศ�สิตริบัณฑ์ิต	มีห�ว้ิทย�ลัยธิริริมีศ�สิตริ์
• ปริิญญ�ตริี	บัญชีีบัณฑ์ิต	มีห�ว้ิทย�ลัยธิริริมีศ�สิตริ์

ค้วามีเช่่�ยวช่าญ
• ด้�นบัญชีีและกำ�ริเงิน
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริและกำ�ริจำัดกำ�ริองคำ์กำริข้น�ดใหญ่
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง
• ด้�นกำ�ริจำัดกำ�ริในภ�ว้ะว้ิกำฤต
• ด้�นกำฎหมี�ยและคำดี
• ด้�นคำว้�มีมีั�นคำงและสิังคำมี
• ด้�นเศริษัฐศ�สิตริ์และกำ�ริธิน�คำ�ริ	

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2564	 IT	Governance	and	Cyber	Resilience	Program	(ITG)
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

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 1	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริอิสิริะและปริะธิ�นคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	 
บริิษััท	เท็กำซึ่์ไทล์เพื่ริสิทีจำ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 1	แห่ง	คำือ
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	สิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2537	–	2564	 กำริริมีกำ�ริอิสิริะและปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	 

บริิษััท	ธิน้ลักำษัณ์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
2536	–	2564	 กำริริมีกำ�ริอิสิริะและปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	 

บริิษััท	ล�นน�	ริีซึ่อริ์สิเซึ่สิ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

2551	–	2563		 กำริริมีกำ�ริอิสิริะและกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	 
บริิษััท	กำ้ลธิริเคำอริ์บี�	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

2538	-	2541	 กำริริมีกำ�ริผู้้้อำ�นว้ยกำ�ริ	ธิน�คำ�รินคำริหลว้งไทย	จำำ�กำัด	
(มีห�ชีน)

2537	-	2538	 กำริริมีกำ�ริริองผู้้้จำัดกำ�ริใหญ่	ธิน�คำ�รินคำริหลว้งไทย	
จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่ (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
• ข้องตนเอง		 0.00011
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ
-ไมี่มีี-

จ่ำานวนค้ริั�งที่่�เข้าริ่วมีปัริะชุ่มีค้ณ์ะกริริมีการิบ้ริิษััที่ในปัี 2564 
9	คำริั�ง	จำ�กำทั�งหมีด	9	คำริั�ง
 

นายปรีดี บุญยัง
อ�ย้	83	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริอิสิริะ
กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ

วันเข้าดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ
11	มีีน�คำมี	2542

ปัริะวัติการิดำาริงตำาแห้น่งในบ้ริิษััที่
ว้�ริะที�	1	:	 11	มีีน�คำมี	2542	–	26	เมีษั�ยน	2544
ว้�ริะที�	2	:	 26	เมีษั�ยน	2544	–	28	เมีษั�ยน	2547	
ว้�ริะที�	3	:	 28	เมีษั�ยน	2547	–	26	เมีษั�ยน	2550
ว้�ริะที�	4	:	 26	เมีษั�ยน	2550	–	28	เมีษั�ยน	2553
ว้�ริะที�	5	:	 28	เมีษั�ยน	2553	–	25	เมีษั�ยน	2556
ว้�ริะที�	6	:	 25	เมีษั�ยน	2556	–	21	เมีษั�ยน	2559
ว้�ริะที�	7	:	 21	เมีษั�ยน	2559	–	26	เมีษั�ยน	2562
ว้�ริะที�	8	:	 26	เมีษั�ยน	2562	–	ปัจำจำ้บัน

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�โทสิ�ยง�นกำฎหมี�ย	มีห�ว้ิทย�ลัยเยล	สิหริัฐอเมีริิกำ�
• ปริิญญ�ตริีนิติศ�สิตริ์	มีห�ว้ิทย�ลัยธิริริมีศ�สิตริ์
• ปริิญญ�บัตริ	ว้ิทย�ลัยป้องกำันริ�ชีอ�ณ�จำักำริ	หลักำสิ้ตริภ�คำริัฐริ่ว้มีเอกำชีน	
ริ้่นที�	3	(ปริอ.	3)

ค้วามีเช่่�ยวช่าญ
• ด้�นบัญชีีและกำ�ริเงิน
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง
• ด้�นกำฎหมี�ยและคำดี

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2553	 Audit	Committee	Program	(ACP)
2548	 Director	Accreditation	Program	(DAP)

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 1	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	สิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร	ผู้้�บริหาร	ผู้้�มีอีำานาจควบคุม	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรง 
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี	และเลขานุกี่ารบริษััที่

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2540	-	2541	 อธิิบดีกำริมีธิน�ริักำษั์
2539	-	2540	 อธิิบดีกำริมีศ้ลกำ�กำริ
2536	-	2539	 อธิิบดีกำริมีบัญชีีกำล�ง

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่ (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
• ข้องตนเอง		 0.00759
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ
-ไมี่มีี-

จ่ำานวนค้ริั�งที่่�เข้าริ่วมีปัริะชุ่มีค้ณ์ะกริริมีการิบ้ริิษััที่ในปัี 2564 
9	คำริั�ง	จำ�กำทั�งหมีด	9	คำริั�ง
 

นางนำ�าผ้�ง วงศ์สมูิทธิ�
อ�ย้	63	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริอิสิริะ
กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ

วันเข้าดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ
22	กำ้มีภ�พื่ันธิ์	2561	

ปัริะวัติการิดำาริงตำาแห้น่งในบ้ริิษััที่
ว้�ริะที�	1	:	 22	กำ้มีภ�พื่ันธิ์	2561	–	26	เมีษั�ยน	2562
ว้�ริะที�	2	:	 26	เมีษั�ยน	2562	–	ปัจำจำ้บัน

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�โท	M.B.A.	Finance,	Oklahoma	State	University,	USA
• ปริิญญ�ตริี	เศริษัฐศ�สิตริ์ริะหว้่�งปริะเทศ	จำ้ฬ�ลงกำริณ์มีห�ว้ิทย�ลัย

ค้วามีเช่่�ยวช่าญ
• ด้�นบัญชีีและกำ�ริเงิน
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริและกำ�ริจำัดกำ�ริองคำ์กำริข้น�ดใหญ่
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง
• ด้�นเศริษัฐศ�สิตริ์และกำ�ริธิน�คำ�ริ	

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2564	 IT	Governance	and	Cyber	Resilience	Program	(ITG)
2561	 Role	of	Chairman	Program	(RCP)
2559	 Advanced	Audit	Committee	Program
2550	 Director	Certification	Program	(DCP)

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 2	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	บริิษััท	คำริิสิเตียนีและนีลเสิ็น	(มีห�ชีน)	จำำ�กำัด	(ไทย)
• กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	บริิษััท	บัตริกำริ้งไทย	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 1	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	สิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2560	–	กำ.คำ.	2562	 กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	ธิน�คำ�ริเพื่ื�อกำ�ริเกำษัตริ 

และสิหกำริณ์กำ�ริเกำษัตริ
2560	-	2561	 กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	บริิษััท	ข้นสิ่ง	จำำ�กำัด
2558	–	2560		 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง	 

บริิษััท	บริิห�ริสิินทริัพื่ย์สิ้ข้้มีว้ิท	จำำ�กำัด

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่ (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
• ข้องตนเอง	 -ไมี่มีี-
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ
-ไมี่มีี-

จ่ำานวนค้ริั�งที่่�เข้าริ่วมีปัริะชุ่มีค้ณ์ะกริริมีการิบ้ริิษััที่ในปัี 2564 
9	คำริั�ง	จำ�กำทั�งหมีด	9	คำริั�ง
 

ศ. (พิิเศษ) ดร. กิตติพิงษ์ กิตยารักษ์
อ�ย้	63	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริอิสิริะ

วันเข้าดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ
12	ต้ล�คำมี	2564

ปัริะวัติการิดำาริงตำาแห้น่งในบ้ริิษััที่
ว้�ริะที�	1	:	 12	ต้ล�คำมี	2564	–	ปัจำจำ้บัน

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�เอกำด้�นกำฎหมี�ย	มีห�ว้ิทย�ลัยสิแตนฟอริ์ด	สิหริัฐอเมีริิกำ�	 
(ท้นฟ้ลไบริท์)

• ปริิญญ�โทด้�นกำฎหมี�ย	มีห�ว้ิทย�ลัยฮ�ริ์ว้�ริ์ด	สิหริัฐอเมีริิกำ�	 
(ท้นฟ้ลไบริท์)

• เนติบัณฑ์ิตไทย	(นบท.)	สิำ�นักำอบริมีศ่กำษั�กำฎหมี�ยแห่งเนติบัณฑ์ิตยสิภ�
• ปริิญญ�โทด้�นกำฎหมี�ยกำ�ริคำ้�และเศริษัฐกำิจำริะหว้่�งปริะเทศ	 
มีห�ว้ิทย�ลัยคำอริ์แนล	สิหริัฐอเมีริิกำ�	(ท้น	กำ.พื่.)

• นิติศ�สิตริบัณฑ์ิต	(เกำียริตินิยมี)	จำ้ฬ�ลงกำริณ์มีห�ว้ิทย�ลัย

ค้วามีเช่่�ยวช่าญ
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริและกำ�ริจำัดกำ�ริองคำ์กำริข้น�ดใหญ่
• ด้�นว้ิจำัยและพื่ัฒน�
• ด้�นกำ�ริแข้่งข้ันริะหว้่�งปริะเทศ
• ด้�นกำฎหมี�ยและคำดี
• ด้�นคำว้�มีมีั�นคำงและสิังคำมี	

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2558	 Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	ริ้่น	28/2015	
2557	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริ้่น	112/2014

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 4	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริริษััทภิบ�ลและคำว้�มีริับผู้ิดชีอบ 
ต่อสิังคำมี	และกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับกำ�ริปฏิิบัติต�มีกำฎเกำณฑ์์	 
ธิน�คำ�ริกำริ้งไทย	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

• กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	กำริริมีกำ�ริสิริริห�พื่ิจำ�ริณ�คำ่�ตอบแทนและบริริษััทภิบ�ล	
บริิษััท	ด้สิิตธิ�นี	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

• กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	บริิษััท	เจำริิญโภคำภัณฑ์์อ�ห�ริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	
• กำริริมีกำ�ริอิสิริะและกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	บริิษััท	ทริ้	คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด	
(มีห�ชีน)

กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 8	แห่ง	คำือ
• น�ยกำสิภ�สิถื�บัน	สิถื�บันเทคำโนโลยีพื่ริะจำอมีเกำล้�เจำ้�คำ้ณทห�ริล�ดกำริะบัง
• น�ยกำสิภ�มีห�ว้ิทย�ลัย	มีห�ว้ิทย�ลัยกำริ้งเทพื่
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร	ผู้้�บริหาร	ผู้้�มีอีำานาจควบคุม	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรง 
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี	และเลขานุกี่ารบริษััที่

• ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ/กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	 
มี้ลนิธิิอ�สิ�เพื่ื�อนพื่่�ง	(ภ�ฯ)	ย�มีย�กำ	สิภ�กำ�ชี�ดไทย

• กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	กำองท้นพื่ัชีริกำิติย�ภ�เพื่ื�อกำ�ริศ่กำษั�กำฎหมี�ย
• กำริริมีกำ�ริอำ�นว้ยกำ�ริ	โริงพื่ย�บ�ลปิยมีห�ริ�ชีกำ�ริ้ณย์
• กำริริมีกำ�ริอำ�นว้ยกำ�ริ	สิถื�บันกำ�ริแพื่ทย์จำักำริีนฤบดินทริ์
• กำริริมีกำ�ริกำล�ง	มี้ลนิธิิริ�มี�ธิิบดีในพื่ริะริ�ชี้ปถืัมีภ์	 
สิมีเด็จำพื่ริะเทพื่ริัตนริ�ชีสิ้ด�ฯ	สิย�มีบริมีริ�ชีกำ้มี�ริี

• ริองปริะธิ�นคำณะกำริริมีกำ�ริกำฎหมี�ย	 
ศ้นย์ริับบริิจำ�คำอว้ัยว้ะ	สิภ�กำ�ชี�ดไทย

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2557	–	2564		 กำริริมีกำ�ริอิสิริะและปริะธิ�นคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	

บริิษััท	ปตท.	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
2558	–	2564		 ผู้้้อำ�นว้ยกำ�ริ	สิถื�บันเพื่ื�อกำ�ริย้ติธิริริมีแห่งปริะเทศไทย	

(องคำ์กำริมีห�ชีน)
2551	–	2564		 กำริริมีกำ�ริ	เนติบัณฑ์ิตยสิภ�
2561	–	2563		 อ้ปน�ยกำ	มีห�ว้ิทย�ลัยมีหิดล
2552	–	2563		 กำริริมีกำ�ริสิภ�	มีห�ว้ิทย�ลัยมีหิดล
2551	–	2557		 ปลัดกำริะทริว้ง	กำริะทริว้งย้ติธิริริมี

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่ (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
• ข้องตนเอง		 -ไมี่มีี-
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-

จ่ำานวนค้ริั�งที่่�เข้าริ่วมีปัริะชุ่มีค้ณ์ะกริริมีการิบ้ริิษััที่ในปัี 2564 
3	คำริั�ง	จำ�กำทั�งหมีด	3	คำริั�ง
 

นายสุภกิต เจียรวนนท์
อ�ย้	58	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ

วันเข้าดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ
15	สิิงห�คำมี	2546

ปัริะวัติการิดำาริงตำาแห้น่งในบ้ริิษััที่
ว้�ริะที�	1	:	 15	สิิงห�คำมี	2546	–	28	เมีษั�ยน	2549
ว้�ริะที�	2	:	 28	เมีษั�ยน	2549	–	23	เมีษั�ยน	2552
ว้�ริะที�	3	:	 23	เมีษั�ยน	2552	–	26	เมีษั�ยน	2555
ว้�ริะที�	4	:	 26	เมีษั�ยน	2555	–	23	เมีษั�ยน	2558	
ว้�ริะที�	5	:	 23	เมีษั�ยน	2558	–	20	เมีษั�ยน	2561
ว้�ริะที�	6	:	 20	เมีษั�ยน	2561	–	23	เมีษั�ยน	2564
ว้�ริะที�	7	:		23	เมีษั�ยน	2564	–	ปัจำจำ้บัน

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�ปริัชีญ�ด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	 
สิ�ข้�ว้ิชี�กำ�ริบริิห�ริธิ้ริกำิจำ	มีห�ว้ิทย�ลัยริ�มีคำำ�แหง

• ปริิญญ�ตริีสิ�ข้�ว้ิชี�บริิห�ริธิ้ริกำิจำและริัฐกำิจำ	 
มีห�ว้ิทย�ลัยนิว้ยอริ์กำ	สิหริัฐอเมีริิกำ�	

ค้วามีเช่่�ยวช่าญ
• ด้�นบัญชีีและกำ�ริเงิน
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริและกำ�ริจำัดกำ�ริองคำ์กำริข้น�ดใหญ่
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง

• ด้�นกำ�ริจำัดกำ�ริในภ�ว้ะว้ิกำฤต
• ด้�นธิ้ริกำิจำและกำ�ริตล�ด
• ด้�นกำ�ริแข้่งข้ันริะหว้่�งปริะเทศ
• ด้�นคำว้�มีมีั�นคำงและสิังคำมี
• ด้�นเศริษัฐศ�สิตริ์และกำ�ริธิน�คำ�ริ	

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2554	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริ้่น	92/2011

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 4	แห่ง	คำือ
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เจำริิญโภคำภัณฑ์์อ�ห�ริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	โภคำภัณฑ์์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เจำียไต๋	เอนเทอริ์ไพื่ริซึ่์	อินเตอริ์เนชีั�นแนล	จำำ�กำัด	
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ผู้ิงอัน	อินชีัว้ริันสิ์	จำำ�กำัด	(ปริะเทศจำีน)
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 11	แห่ง	คำือ
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ริีเทล	โภคำภัณฑ์์	จำำ�กำัด
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ีจำี	โอเว้อริ์ซึ่ี	จำำ�กำัด	(เจำิ�งต้�กำริ้๊ป)
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เจำียไต๋	อินเว้สิเมี้นท์	จำำ�กำัด
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	จำำ�กำัด
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เจำียไต๋	กำริ้๊ป	จำำ�กำัด	(ปริะเทศจำีน)
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	โลตัสิ	คำอริ์ปอเริชีั�น
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	บริิษััท	ทริ้	ว้ิชีั�นสิ์	กำริ้๊ป	จำำ�กำัด
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีที	ไบริท์	โฮว้ดิ�งสิ์	จำำ�กำัด
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริริ่ว้มี	บริิษััท	เซึ่ี�ยงไฮ้	คำิงฮิว้	จำำ�กำัด
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เจำียไต๋	เริียลเอสิเตท	กำริ้๊ป	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	SAIC	มีอเตอริ์-ซึ่ีพื่ี	จำำ�กำัด

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2556	–	2559	 กำริริมีกำ�ริ	บมีจำ.	สิย�มีแมี็คำโคำริ

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่ (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
• ข้องตนเอง		 0.00248
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ
เป็นพื่ี�ชี�ยน�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์	และน�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์

จ่ำานวนค้ริั�งที่่�เข้าริ่วมีปัริะชุ่มีค้ณ์ะกริริมีการิบ้ริิษััที่ในปัี 2564 
9	คำริั�ง	จำ�กำทั�งหมีด	9	คำริั�ง
 

นายก่อศักดิ� ไชยรัศมูีศักดิ�
อ�ย้	69	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ
กำริริมีกำ�ริผู้้้มีีอำ�น�จำลงน�มีผู้้กำพื่ันบริิษััทต�มีหนังสิือริับริอง
ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

วันเข้าดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ
11	มีีน�คำมี	2542

ปัริะวัติการิดำาริงตำาแห้น่งในบ้ริิษััที่
ว้�ริะที�	1	:	 11	มีีน�คำมี	2542	–	28	เมีษั�ยน	2543
ว้�ริะที�	2	:	 28	เมีษั�ยน	2543	–	29	เมีษั�ยน	2546	
ว้�ริะที�	3	:	 29	เมีษั�ยน	2546	–	28	เมีษั�ยน	2549
ว้�ริะที�	4	:	 28	เมีษั�ยน	2549	–	23	เมีษั�ยน	2552
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร	ผู้้�บริหาร	ผู้้�มีอีำานาจควบคุม	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรง 
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี	และเลขานุกี่ารบริษััที่

ว้�ริะที�	5	:	 23	เมีษั�ยน	2552	–	26	เมีษั�ยน	2555
ว้�ริะที�	6	:	 26	เมีษั�ยน	2555	–	23	เมีษั�ยน	2558	
ว้�ริะที�	7	:	 23	เมีษั�ยน	2558	–	20	เมีษั�ยน	2561
ว้�ริะที�	8	:	 20	เมีษั�ยน	2561	–	23	เมีษั�ยน	2564
ว้�ริะที�	9	:		23	เมีษั�ยน	2564	–	ปัจำจำ้บัน

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�ปริัชีญ�ด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	ว้ิชี�กำ�ริบริิห�ริกำ�ริศ่กำษั�	
ว้ิทย�ลัยบัณฑ์ิตเอเชีีย

• ปริิญญ�ปริัชีญ�ด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	สิ�ข้�กำ�ริบัญชีี	 
มีห�ว้ิทย�ลัยเทคำโนโลยีริ�ชีมีงคำลศริีว้ิชีัย

• ปริิญญ�ด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	สิ�ข้�บริิห�ริธิ้ริกำิจำ	 
มีห�ว้ิทย�ลัยธิ้ริกำิจำบัณฑ์ิตย์

• ปริิญญ�บริิห�ริธิ้ริกำิจำด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	สิ�ข้�ว้ิชี�กำ�ริจำัดกำ�ริ	
มีห�ว้ิทย�ลัยริ�ชีภัฎสิว้นด้สิิต

• ปริิญญ�ศิลปศ�สิตริด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	สิ�ข้�ว้ิชี�บริิห�ริธิ้ริกำิจำ	 
มีห�ว้ิทย�ลัยนอริ์ธิ-เชีียงใหมี่

• ปริิญญ�บริิห�ริธิ้ริกำิจำด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	สิ�ข้�ว้ิชี�กำ�ริจำัดกำ�ริ	
มีห�ว้ิทย�ลัยศริีปท้มี

• ปริิญญ�ตริี	เศริษัฐศ�สิตริบัณฑ์ิต	มีห�ว้ิทย�ลัยธิริริมีศ�สิตริ์

ค้วามีเช่่�ยวช่าญ
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริและกำ�ริจำัดกำ�ริองคำ์กำริข้น�ดใหญ่
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง
• ด้�นกำ�ริจำัดกำ�ริในภ�ว้ะว้ิกำฤต
• ด้�นธิ้ริกำิจำและกำ�ริตล�ด
• ด้�นกำ�ริแข้่งข้ันริะหว้่�งปริะเทศ
• ด้�นว้ิจำัยและพื่ัฒน�
• ด้�นคำว้�มีมีั�นคำงและสิังคำมี
• ด้�นเศริษัฐศ�สิตริ์และกำ�ริธิน�คำ�ริ	

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2549	 The	Role	of	Chairman
2543	 Director	Certification	Program	(DCP)

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 1	แห่ง	คำือ
• ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริที�	1	และกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	 
บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 13	แห่ง	คำือ
• ริองปริะธิ�นอ�ว้้โสิ	บริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริสิภ�สิถื�บันผู้้้ทริงคำ้ณว้้ฒิ	สิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์
• น�ยกำสิมี�คำมีกำีฬ�หมี�กำล้อมีแห่งปริะเทศไทย
• ปริะธิ�นสิมี�พื่ันธิ์หมี�กำล้อมีจำีนโลกำ
• กำริริมีกำ�ริสิมี�พื่ันธิ์หมี�กำล้อมีน�น�ชี�ติ	(IGF)
• น�ยกำสิมี�คำมีปัญญ�ภิว้ัฒน์
• น�ยกำสิมี�คำมีมีิตริภ�พื่ไทย-เกำ�หลี
• กำริริมีกำ�ริมี้ลนิธิิอ้ทย�นธิริริมี
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ศ่กำษั�ภิว้ัฒน์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	โอเอชีที	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	โฮลดิ�ง	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	Lotus	Distribution	Investment	Ltd.	
• กำริริมีกำ�ริ	Nanjing	Tech	University	Pujiang	Institute	

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2526	-	2530	 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริใหญ่บริิห�ริ	(กำ�ริคำ้�ริะหว้่�ง

ปริะเทศ)
	 บริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	จำำ�กำัด	(ปริะจำำ�ฮ่องกำง)
2522	–	2526	 กำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	บริิษััท	กำริ้งเทพื่โปริดิ�ว้สิ์	จำำ�กำัด	

(มีห�ชีน)
	 กำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	บริิษััท	กำริ้งเทพื่กำ�ริปริะมีง	จำำ�กำัด	
	 กำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	เกำษัตริอ้ตสิ�หกำริริมี	

จำำ�กำัด
	 กำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.อินเตอริ์เทริด	จำำ�กำัด

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.10094*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-

จ่ำานวนค้ริั�งที่่�เข้าริ่วมีปัริะชุ่มีค้ณ์ะกริริมีการิบ้ริิษััที่ในปัี 2564 
9	คำริั�ง	จำ�กำทั�งหมีด	9	คำริั�ง

นายศุภชัย เจียรวนนท์
อ�ย้	54	ปี	 	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ
กำริริมีกำ�ริผู้้้มีีอำ�น�จำลงน�มีผู้้กำพื่ันบริิษััทต�มีหนังสิือริับริอง
กำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ

วันเข้าดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ
7	มีิถื้น�ยน	2562

ปัริะวัติการิดำาริงตำาแห้น่งในบ้ริิษััที่
ว้�ริะที�	1	:	 7	มีิถื้น�ยน	2562	–	23	เมีษั�ยน	2564
ว้�ริะที�	2	:		23	เมีษั�ยน	2564	–	ปัจำจำ้บัน

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�บริิห�ริธิ้ริกำิจำด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	สิ�ข้�ว้ิชี�บริิห�ริธิ้ริกำิจำ	
มีห�ว้ิทย�ลัยข้อนแกำ่น

• ปริิญญ�ปริัชีญ�ด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	สิ�ข้�ว้ิชี�กำ�ริตล�ด	 
มีห�ว้ิทย�ลัยเทคำโนโลยีริ�ชีมีงคำลอีสิ�น

• ปริิญญ�ปริัชีญ�ด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	สิ�ข้�ว้ิชี�สิื�อสิ�ริมีว้ลชีน	
มีห�ว้ิทย�ลัยริ�มีคำำ�แหง

• ปริิญญ�ตริี	สิ�ข้�บริิห�ริธิ้ริกำิจำ	(กำ�ริเงิน)	มีห�ว้ิทย�ลัยบอสิตัน	 
ปริะเทศสิหริัฐอเมีริิกำ�

ค้วามีเช่่�ยวช่าญ
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริและกำ�ริจำัดกำ�ริองคำ์กำริข้น�ดใหญ่
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง
• ด้�นกำ�ริจำัดกำ�ริในภ�ว้ะว้ิกำฤต
• ด้�นธิ้ริกำิจำและกำ�ริตล�ด
• ด้�นกำ�ริแข้่งข้ันริะหว้่�งปริะเทศ
• ด้�นดิจำิทัล	
• ด้�นว้ิจำัยและพื่ัฒน�
• ด้�นคำว้�มีมีั�นคำงและสิังคำมี
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร	ผู้้�บริหาร	ผู้้�มีอีำานาจควบคุม	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรง 
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี	และเลขานุกี่ารบริษััที่

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2554	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริ้่น	92/2011

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 3	แห่ง	คำือ
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ทริ้	คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
• ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เจำริิญโภคำภัณฑ์์อ�ห�ริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 30	แห่ง	คำือ
• ริองปริะธิ�นอ�ว้้โสิ	และปริะธิ�นคำณะผู้้้บริิห�ริ	 
บริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	จำำ�กำัด

• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	โลตัสิสิ์	สิโตริ์สิ	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริและปริะธิ�นคำณะผู้้้บริิห�ริ	บจำ.ทริ้	ว้ิชีั�นสิ์	กำริ้๊ป
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	แซึ่ทเทลไลท์	เซึ่อริ์ว้ิสิ
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	แพื่นเทอริ์	เอ็นเทอริ์เทนเมีนท์
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ทริ้	มีิว้สิิคำ
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ทริ้	โฟริ์ย้	สิเตชีั�น
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ซึ่ีนิเพื่ล็กำซึ่์
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ทริ้	มีีเดีย	โซึ่ล้ชีั�นสิ์
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ทริ้	มี้ฟ	เอชี	ย้นิเว้อริ์แซึ่ล	คำอมีมีิว้นิเคำชีั�น
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ทริ้	อินคำิว้บ์
• กำริริมีกำ�ริ	K.I.N.	(Thailand)	Co.,	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	แมีกำโนเลีย	ไฟน์เนสิท์	คำอริ์ปอเริชีั�น
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	เอเชีีย	เอริ�	ว้ัน
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ฟริีว้ิลล์	โซึ่ล้ชีั�นสิ์
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	ริีเทล	ดีเว้ลลอปเมี้นท์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริอิสิริะ	บริิษััท	เอสิซึ่ีจำี	เคำมีิคำอลสิ์	จำำ�กำัด
• น�ยกำสิมี�คำมี	เคำริือข้่�ยโกำลบอลคำอมีแพื่็กำแห่งปริะเทศไทย
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ปริะชี�ริัฐริักำสิ�มีัคำคำี	ว้ิสิ�หกำิจำเพื่ื�อสิังคำมี	(ปริะเทศไทย)
• กำริริมีกำ�ริ	มี้ลนิธิิอ�ริยศิลป์	สิิริิว้ัณณว้ริีน�ริีริัตน์
• ที�ปริ่กำษั�หอกำ�ริคำ้�ไทย
• ที�ปริ่กำษั�สิภ�มีห�ว้ิทย�ลัยหอกำ�ริคำ้�ไทย
• ที�ปริ่กำษั�กำิตติมีศักำดิ�	สิภ�อ้ตสิ�หกำริริมีแห่งปริะเทศไทย
• กำริริมีกำ�ริที�ปริ่กำษั�หลักำสิ้ตริว้ิทย�ศ�สิตริมีห�บัณฑ์ิตและด้ษัฎีบัณฑ์ิต	
สิ�ข้�ว้ิชี�ธิ้ริกำิจำเทคำโนโลยีกำ�ริจำัดกำ�รินว้ัตกำริริมี	(สิหสิ�ข้�ว้ิชี�)	
จำ้ฬ�ลงกำริณ์มีห�ว้ิทย�ลัย

• กำริริมีกำ�ริกำล�งมี้ลนิธิิริ�มี�ธิิบดีฯ
• ปริะธิ�นคำณะอน้กำริริมีกำ�ริห�ท้น	ศ้นย์ดว้งต�สิภ�กำ�ชี�ดไทย
• กำริริมีกำ�ริจำัดห�และบริิกำ�ริดว้งต�แห่งสิภ�กำ�ชี�ดไทย
• ปริะธิ�นสิภ�ดิจำิทัลเพื่ื�อเศริษัฐกำิจำและสิังคำมีแห่งปริะเทศไทย
• ที�ปริ่กำษั�สิมี�คำมีอีเลิริ์นนิงแห่งปริะเทศไทย
• กำริริมีกำ�ริในคำณะกำริริมีกำ�ริสิ่งเสิริิมีคำว้�มีริ่ว้มีมีือภ�คำสิังคำมี	 
มี้ลนิธิิริ�งว้ัลสิมีเด็จำเจำ้�ฟ้�มีห�จำักำริี

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2558	–	2560		 น�ยกำสิมี�คำมีโทริคำมีน�คำมีแห่งปริะเทศไทย 

ในพื่ริะบริมีริ�ชี้ถืัมีภ์	(TCT)
2549	–	2561	 กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	บี	บอยด์	ซึ่ีจำี
2536	–	2561	 กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	เทเลคำอมีโฮลดิ�ง
2553	–	2560	 กำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริใหญ่	บจำ.	ทริ้	มี้ฟ	เอชี	 

ย้นิเว้อริ์แซึ่ล	คำอมีมีิว้นิเคำชีั�น
2544	–	2560		 กำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริใหญ่	บจำ.	ทริ้	มี้ฟ

2544	–	2560		 กำริริมีกำ�ริ	บมีจำ.	กำริ้งเทพื่อินเตอริ์เทเลเทคำ
2538	–	2560		 กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ทริ้	อินเทอริ์เน็ต

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่ (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
• ข้องตนเอง		 -ไมี่มีี-
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 0.00027

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ
เป็นน้องชี�ยน�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	และน�ยณริงคำ์	เจำียริว้นนท์

จ่ำานวนค้ริั�งที่่�เข้าริ่วมีปัริะชุ่มีค้ณ์ะกริริมีการิบ้ริิษััที่ในปัี 2564 
8	คำริั�ง	จำ�กำทั�งหมีด	9	คำริั�ง
 

นายอดิเรก ศรีประทักษ์
อ�ย้	75	ปี

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริ
กำริริมีกำ�ริผู้้้มีีอำ�น�จำลงน�มีผู้้กำพื่ันบริิษััทต�มีหนังสิือริับริอง

วันเข้าดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ
11	สิิงห�คำมี	2548

ปัริะวัติการิดำาริงตำาแห้น่งในบ้ริิษััที่
ว้�ริะที�	1	:	 11	สิิงห�คำมี	2548	–	26	เมีษั�ยน	2550
ว้�ริะที�	2	:	 26	เมีษั�ยน	2550	–	28	เมีษั�ยน	2553
ว้�ริะที�	3	:	 28	เมีษั�ยน	2553	–	26	เมีษั�ยน	2555
ว้�ริะที�	4	:	 26	เมีษั�ยน	2555	–	23	เมีษั�ยน	2558	
ว้�ริะที�	5	:	 23	เมีษั�ยน	2558	–	20	เมีษั�ยน	2561
ว้�ริะที�	6	:	 20	เมีษั�ยน	2561	–	23	เมีษั�ยน	2564
ว้�ริะที�	7	:		23	เมีษั�ยน	2564	–	ปัจำจำ้บัน

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�ว้ิทย�ศ�สิตริด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	 
สิ�ข้�ว้ิชี�เกำษัตริศ�สิตริ์	มีห�ว้ิทย�ลัยริ�ชีภัฎนคำริสิว้ริริคำ์

• ปริิญญ�ด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	สิ�ข้�ว้ิทย�ศ�สิตริ์กำ�ริอ�ห�ริ	
มีห�ว้ิทย�ลัยเกำษัตริศ�สิตริ์

• ปริิญญ�บริิห�ริธิ้ริกำิจำด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	(กำ�ริจำัดกำ�ริ)	 
มีห�ว้ิทย�ลัยเทคำโนโลยีริ�ชีมีงคำลสิ้ว้ริริณภ้มีิ

• ปริิญญ�ด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	สิ�ข้�เทคำโนโลยีกำ�ริอ�ห�ริ	 
มีห�ว้ิทย�ลัยแมี่ฟ้�หลว้ง

• ปริิญญ�ด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	สิ�ข้�เกำษัตริศ�สิตริ์	 
มีห�ว้ิทย�ลัยอ้บลริ�ชีธิ�นี

• ปริิญญ�ด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	สิ�ข้�ว้ิทย�ศ�สิตริ์	มีห�ว้ิทย�ลัยแมี่โจำ้
• ปริิญญ�ด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	สิ�ข้�เศริษัฐศ�สิตริ์	 
มีห�ว้ิทย�ลัยเชีียงใหมี่

• ปริิญญ�ด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	สิ�ข้�ว้ิทย�ศ�สิตริ์และเทคำโนโลยีอ�ห�ริ	
มีห�ว้ิทย�ลัยเทคำโนโลยีริ�ชีมีงคำลอีสิ�น

ค้วามีเช่่�ยวช่าญ
• ด้�นบัญชีีและกำ�ริเงิน
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริและกำ�ริจำัดกำ�ริองคำ์กำริข้น�ดใหญ่
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง
• ด้�นกำ�ริจำัดกำ�ริในภ�ว้ะว้ิกำฤต
• ด้�นธิ้ริกำิจำและกำ�ริตล�ด
• ด้�นกำ�ริแข้่งข้ันริะหว้่�งปริะเทศ
• ด้�นคำว้�มีมีั�นคำงและสิังคำมี
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร	ผู้้�บริหาร	ผู้้�มีอีำานาจควบคุม	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรง 
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี	และเลขานุกี่ารบริษััที่

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2548	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	
2544	 Director	Certification	Program	(DCP)

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 2	แห่ง	คำือ
• ปริะธิ�นคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	บริิษััท	เจำริิญโภคำภัณฑ์์อ�ห�ริ	จำำ�กำัด	
(มีห�ชีน)

• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 28	แห่ง	คำือ
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ีเอฟ	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ีเอฟ	ไอทีเซึ่็นเตอริ์	จำำ�กำัด
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	เมีอริ์แชีนไดซึ่ิ�ง	จำำ�กำัด
• ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	C.P.	Pokphand	Co.,	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	CPF	Investment	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	Bellisio	Investment,	LLC.
• กำริริมีกำ�ริ	CPVN	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	C.P.	Vietnam	Corporation
• กำริริมีกำ�ริ	CPF	(India)	Private	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	C.P.	Cambodia	Co.,	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	C.P.	Laos	Co.,	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี-เมีจำิ	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	Charoen	Pokphand	(Taiwan)	Investment	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	Bright	Excel	Investments	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	Coination	Investments	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	Forward	Pass	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	New	Splendid	Holdings	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	Giant	Crown	Investments	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	CPV	Food	Co.,	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	JSC	Poultry	Production	Severnaya
• กำริริมีกำ�ริ	JSC	Poultry	Parent	Stock	Production	Woyskovitsy
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	อ�ริ์เบอริ์	เอเคำอริ์สิ	ปริะเทศไทย	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ริอสิ	บริีดเดอริ์สิ	สิย�มี	จำำ�กำัด
• น�ยกำกำิตติมีศักำดิ�	สิมี�คำมีผู้้้ผู้ลิตไกำ่เพื่ื�อกำ�ริสิ่งออกำไทย
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	ริีเทล	ดีเว้ลลอปเมี้นท์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	โลตัสิสิ์	สิโตริ์สิ	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	CP	Aqua	Co.,	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	CPF	Canada	Holding	Corp.

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
-ไมี่มีี-

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่ (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
• ข้องตนเอง		 -ไมี่มีี-
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-

จ่ำานวนค้ริั�งที่่�เข้าริ่วมีปัริะชุ่มีค้ณ์ะกริริมีการิบ้ริิษััที่ในปัี 2564 
9	คำริั�ง	จำ�กำทั�งหมีด	9	คำริั�ง
 

นายอำารุง สรรพิสิทธิ�วงศ์
อ�ย้	69	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริ
กำริริมีกำ�ริผู้้้มีีอำ�น�จำลงน�มีผู้้กำพื่ันบริิษััทต�มีหนังสิือริับริอง
กำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล
กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

วันเข้าดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ
11	มีีน�คำมี	2542

ปัริะวัติการิดำาริงตำาแห้น่งในบ้ริิษััที่
ว้�ริะที�	1	:	 11	มีีน�คำมี	2542	–	28	เมีษั�ยน	2543
ว้�ริะที�	2	:	 28	เมีษั�ยน	2543	–	29	เมีษั�ยน	2546
ว้�ริะที�	3	:	 29	เมีษั�ยน	2546	–	28	เมีษั�ยน	2549
ว้�ริะที�	4	:	 28	เมีษั�ยน	2549	–	23	เมีษั�ยน	2552
ว้�ริะที�	5	:	 23	เมีษั�ยน	2552	–	22	เมีษั�ยน	2554	
ว้�ริะที�	6	:	 22	เมีษั�ยน	2554	–	24	เมีษั�ยน	2557
ว้�ริะที�	7	:	 24	เมีษั�ยน	2557	–	20	เมีษั�ยน	2560
ว้�ริะที�	8	:	 20	เมีษั�ยน	2560	–	16	กำริกำฎ�คำมี	2563
ว้�ริะที�	9	:	 16	กำริกำฎ�คำมี	2563	–	ปัจำจำ้บัน

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�โท	สิ�ข้�กำ�ริบัญชีี	มีห�ว้ิทย�ลัยธิริริมีศ�สิตริ์
• ปริิญญ�ตริี	สิ�ข้�กำ�ริบัญชีี	มีห�ว้ิทย�ลัยธิริริมีศ�สิตริ์

ค้วามีเช่่�ยวช่าญ
• ด้�นบัญชีีและกำ�ริเงิน
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริและกำ�ริจำัดกำ�ริองคำ์กำริข้น�ดใหญ่
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง
• ด้�นธิ้ริกำิจำและกำ�ริตล�ด
• ด้�นกำ�ริแข้่งข้ันริะหว้่�งปริะเทศ
• ด้�นคำว้�มีมีั�นคำงและสิังคำมี
• ด้�นเศริษัฐศ�สิตริ์และกำ�ริธิน�คำ�ริ	

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (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)

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 2	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ทริ้	คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 17	แห่ง	คำือ
• ริองปริะธิ�นสิำ�นักำกำ�ริเงิน	บริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ีพื่ีซึ่ี	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ไอคำอนสิย�มี	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ดิ	ไอคำอนสิย�มี	เริสิซึ่ิเดนซึ่์	คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด

แบบ 56-1 ONE REPORT | รายงานประจำำาป ี2564 | บริษััท ซีีพีี ออลล์ จำำากััด (มหาชน) 367



เอกสารแนบ 1	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร	ผู้้�บริหาร	ผู้้�มีอีำานาจควบคุม	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรง 
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี	และเลขานุกี่ารบริษััที่

• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ดิ	ไอคำอนสิย�มี	ซึ่้เปอริ์ลักำซึ่์	เริสิซึ่ิเดนซึ่์	คำอริ์ปอเริชีั�น	
จำำ�กำัด

• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ดิ	ไอคำอนสิย�มี	เจำ้�พื่ริะย�	ริิเว้อริ์	โฮลดิ�งสิ์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	แอสิเซึ่นด์	กำริ้๊ป	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ศ่กำษั�ภิว้ัฒน์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริสิภ�สิถื�บันผู้้้ทริงคำ้ณว้้ฒิ	สิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	โอเอชีที	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	โฮลดิ�ง	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	Lotus	Distribution	Investment	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	สิย�มี	ริิเว้อริ์	โฮลดิ�งสิ์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เอเชีีย	ฟริีว้ิลล์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	C.P.	Lotus	Corporation
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	ริีเทล	ดีเว้ลลอปเมี้นท์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	โลตัสิสิ์	สิโตริ์สิ	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
-ไมี่มีี-	

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่ (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
• ข้องตนเอง		 -ไมี่มีี-
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-

จ่ำานวนค้ริั�งที่่�เข้าริ่วมีปัริะชุ่มีค้ณ์ะกริริมีการิบ้ริิษััที่ในปัี 2564 
9	คำริั�ง	จำ�กำทั�งหมีด	9	คำริั�ง
 

นายณรงค์ เจียรวนนท์
อ�ย้	56	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริ
กำริริมีกำ�ริผู้้้มีีอำ�น�จำลงน�มีผู้้กำพื่ันบริิษััทต�มีหนังสิือริับริอง

วันเข้าดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ
11	มีีน�คำมี	2542

ปัริะวัติการิดำาริงตำาแห้น่งในบ้ริิษััที่
ว้�ริะที�	1	:	 11	มีีน�คำมี	2542	–	30	เมีษั�ยน	2542
ว้�ริะที�	2	:	 30	เมีษั�ยน	2542	–	29	เมีษั�ยน	2545
ว้�ริะที�	3	:	 29	เมีษั�ยน	2545	–	28	เมีษั�ยน	2548
ว้�ริะที�	4	:	 28	เมีษั�ยน	2548	–	24	เมีษั�ยน	2551
ว้�ริะที�	5	:	 24	เมีษั�ยน	2551	–	22	เมีษั�ยน	2554	
ว้�ริะที�	6	:	 22	เมีษั�ยน	2554	–	24	เมีษั�ยน	2557
ว้�ริะที�	7	:	 24	เมีษั�ยน	2557	–	20	เมีษั�ยน	2560
ว้�ริะที�	8	:	 20	เมีษั�ยน	2560	–	16	กำริกำฎ�คำมี	2563
ว้�ริะที�	9	:	 16	กำริกำฎ�คำมี	2563	–	ปัจำจำ้บัน

การิศึึกษัา
• Systematic	Innovation	of	Products,	Processes	and	Services,	 
MIT	Sloan	Executive	Education

• ปริิญญ�ด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	สิ�ข้�ว้ิชี�บริิห�ริธิ้ริกำิจำ	 
มีห�ว้ิทย�ลัยริ�มีคำำ�แหง

• Advance	Management	Program:	Transforming	Proven	Leaders	into	
Global	Executives,	Harvard	Business	School,	Harvard	University

• ปริิญญ�ตริี	ว้ิทย�ศ�สิตริบัณฑ์ิต	สิ�ข้�ว้ิชี�	Business	Administration,	
New	York	University,	USA

ค้วามีเช่่�ยวช่าญ
• ด้�นบัญชีีและกำ�ริเงิน
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริและกำ�ริจำัดกำ�ริองคำ์กำริข้น�ดใหญ่
• ด้�นกำ�ริจำัดกำ�ริในภ�ว้ะว้ิกำฤต
• ด้�นธิ้ริกำิจำและกำ�ริตล�ด
• ด้�นกำ�ริแข้่งข้ันริะหว้่�งปริะเทศ
• ด้�นดิจำิทัล	
• ด้�นว้ิจำัยและพื่ัฒน�
• ด้�นคำว้�มีมีั�นคำงและสิังคำมี

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2564	 Director	Refreshment	Training	Program:	Lessons	Learnt	from	

Financial	Cases:	How	Board	should	React
2550	 Director	Accreditation	Program	(DAP)

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 3	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ทริ้	คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
• กำริริมีกำ�ริ	C.P.	Pokphand	Co.,	Ltd.
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 42	แห่ง	คำือ
• ริองปริะธิ�นอ�ว้้โสิ	บริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	จำำ�กำัด
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	มี้ลนิธิิเทสิโกำ้เพื่ื�อไทย
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	Chia	Tai	C.P.	Technology	(Beijing)	Co.,	Ltd.
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	Shanghai	Zheng	Yuan	Computer	Technology	Co.,	Ltd.
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	(ริ่ว้มี)	และริองปริะธิ�นคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	 
บจำ.	ซึ่ีพื่ี	ริีเทล	ดีเว้ลลอปเมี้นท์

• กำริริมีกำ�ริ	และริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	บจำ.	ทริ้	ว้ิชีั�นสิ์	กำริ้๊ป
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ซึ่ีพื่ี	แลนด์
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	สิย�มีแมี็คำโคำริ	โฮลดิ�ง	(ปริะเทศไทย)
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ซึ่ีพื่ี	โซึ่เชีียลอิมีแพื่คำท์
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ซึ่ีพื่ี	ฟิว้เจำอริ์	ซึ่ิตี�	ดีเว้ลลอปเมี้นท์	คำอริ์ปอเริชีั�น
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ริีเทล	พื่ริ็อพื่เพื่อริ์ตี�
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ดิ	ไอคำอนสิย�มี	เจำ้�พื่ริะย�ริิเว้อริ์	โฮลดิ�งสิ์
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	สิย�มี	ริิเว้อริ์	โฮลดิ�งสิ์
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ว้ิซึ่ดอมี	แอสิเซึ่ทสิ์	คำอริ์ปอเริชีั�น
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ว้ิซึ่ดอมี	โซึ่ไซึ่ตี�	ดีเว้ลลอปเมี้น	คำอริ์ปอเริชีั�น
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ว้ิซึ่ดอมี	แลนด์มี�ริ์กำ	คำอริ์ปอเริชีั�น
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ทริ้	ซึ่ีเจำ	คำริีเอชีั�นสิ์
• คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลฯ	สิถื�บันพื่ัฒน�ผู้้้นำ�	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	Charoen	Pokphand	Import-Export	Trading	
(Shanghai)	Co.,	Ltd.

• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	โอเอชีที
• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ดิ	ไอคำอนสิย�มี	ซึ่้เปอริ์ลักำซึ่์	เริสิซึ่ิเดนสิ์	
คำอริ์ปอเริชีั�น

• ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ดิ	ไอคำอนสิย�มี	เริสิซึ่ิเดนซึ่์	คำอริ์ปอเริชีั�น
• ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บจำ.	เอสิเอ็มี	ทริ้
• ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ไอคำอนสิย�มี
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร	ผู้้�บริหาร	ผู้้�มีอีำานาจควบคุม	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรง 
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี	และเลขานุกี่ารบริษััที่

• ผู้้้ช่ีว้ยอ�ว้้โสิปริะธิ�นอ�ว้้โสิเคำรืิอเจำริิญโภคำภณัฑ์์	“สิริริห�บค้ำล�กำริข้องเคำรืิอ”
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	พื่ัฒน�ผู้้้นำ�เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์
• กำริริมีกำ�ริ	Chia	Tai	Qingdao	Holdings	(Hong	Kong)	Company	Limited
• กำริริมีกำ�ริ	Chia	Tai	Xiangyang	Holdings	(Hong	Kong)	Company	
Limited

• กำริริมีกำ�ริ	Chia	Tai	Qingdao	Holdings	Company	Limited
• กำริริมีกำ�ริ	Chia	Tai	Xiangyang	Holdings	Company	Limited
• ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	กำล้่มีธิ้ริกำิจำกำ�ริตล�ดและกำ�ริจำัดจำำ�หน่�ย	(ไทย)
• ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	กำล้่มีธิ้ริกำิจำกำ�ริตล�ดและกำ�ริจำัดจำำ�หน่�ย	(จำีน)	
• ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	กำล้่มีธิ้ริกำิจำพื่ัฒน�ที�ดิน	(จำีน)
• ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	Shanghai	Kinghill	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	แพื่นเทอริ์	เอ็นเทอริ์เทนเมีนท์
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	ซึ่ินีเพื่ล็กำซึ่์
• กำริริมีกำ�ริ	บจำ.	แซึ่ทเทลไลท์	เซึ่อริ์ว้ิสิ
• กำริริมีกำ�ริ	บมีจำ.	ซึ่ีพื่ีพื่ีซึ่ี
• กำริริมีกำ�ริ	Beston	Action	Utility	Wear	(Lianyungang)	Co.,	Ltd.
• ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริอ�ว้้โสิ	CP	Lotus	Corporation	Co.,	Ltd.
• ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริอ�ว้้โสิ	Chia	Tai	(China)	Investment	Co.,	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	Lotus	Distribution	Investment	Ltd.

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2551	–	2553	 กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ทริ้	ว้ิชีั�นสิ์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่ (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
• ข้องตนเอง		 0.00339
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
เป็นน้องชี�ยน�ยสิ้ภกำิต	เจำียริว้นนท์	และเป็นพื่ี�ชี�ยน�ยศ้ภชีัย	เจำียริว้นนท์

จ่ำานวนค้ริั�งที่่�เข้าริ่วมีปัริะชุ่มีค้ณ์ะกริริมีการิบ้ริิษััที่ในปัี 2564 
9	คำริั�ง	จำ�กำทั�งหมีด	9	คำริั�ง
 

นายประเสริฐ จารุพินิช
อ�ย้	73	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริ
กำริริมีกำ�ริผู้้้มีีอำ�น�จำลงน�มีผู้้กำพื่ันบริิษััทต�มีหนังสิือริับริอง

วันเข้าดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ
11	มีีน�คำมี	2542

ปัริะวัติการิดำาริงตำาแห้น่งในบ้ริิษััที่
ว้�ริะที�	1	:	 11	มีีน�คำมี	2542	–	30	เมีษั�ยน	2542
ว้�ริะที�	2	:	 30	เมีษั�ยน	2542	–	29	เมีษั�ยน	2545
ว้�ริะที�	3	:	 29	เมีษั�ยน	2545	–	28	เมีษั�ยน	2548
ว้�ริะที�	4	:	 28	เมีษั�ยน	2548	–	24	เมีษั�ยน	2551
ว้�ริะที�	5	:	 24	เมีษั�ยน	2551	–	22	เมีษั�ยน	2554	
ว้�ริะที�	6	:	 22	เมีษั�ยน	2554	–	24	เมีษั�ยน	2557
ว้�ริะที�	7	:	 24	เมีษั�ยน	2557	–	20	เมีษั�ยน	2560
ว้�ริะที�	8	:	 20	เมีษั�ยน	2560	–	16	กำริกำฎ�คำมี	2563
ว้�ริะที�	9	:	 16	กำริกำฎ�คำมี	2563	–	ปัจำจำ้บัน

การิศึึกษัา
• Program	for	Management	Development	(PMD),	Harvard	Business	
School

• ปริิญญ�เอกำ	Industrial	Engineering	and	Management,	Oklahoma	State	
University

• ปริิญญ�โท	Computer	Science,	University	of	Missouri	at	Rolla
• ปริิญญ�ตริี	Computer	Science,	University	of	Missouri	at	Rolla

ค้วามีเช่่�ยวช่าญ
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริและกำ�ริจำัดกำ�ริองคำ์กำริข้น�ดใหญ่
• ด้�นธิ้ริกำิจำและกำ�ริตล�ด
• ด้�นกำ�ริแข้่งข้ันริะหว้่�งปริะเทศ
• ด้�นดิจำิทัล	

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2551	 Role	of	the	Compensation	Committee
2547	 Director	Certification	Program	(DCP)
2547	 Finance	for	Non-finance	Director

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 1	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 18	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	สิต�ริ์มี�ริ์เกำ็ตติ�ง	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เอเต้	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เทเลคำอมีมีิว้นิเคำชีั�นเนตเว้อริ์คำ	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เคำ.เอสิ.พื่ี.อ้ปกำริณ์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	สิย�มีแลนด์	ฟล�ยอิ�ง	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.คำอนซึ่้เมีอริ์โพื่ริดักำสิ์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ฟริีว้ิลล์	โซึ่ล้ชีั�นสิ์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เพื่อริ์เฟคำ	คำอมีพื่�เนียน	กำริ้๊ป	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	84	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ย้	เอ็น	เอสิ	อโกำริเคำมีีคำัล	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	โภคำภัณฑ์์เอ็นเตอริ์ไพื่ริซึ่์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	นว้	84	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เจำริิญโภคำภัณฑ์์โฮลดิ�ง	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	พื่ัฒน�ผู้้้นำ�เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ีแอล	ฮิลล์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ีแอล	ซึ่ิตี�	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	มีอเตอริ์	โฮลดิ�ง	จำำ�กำัด
• ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	กำล้่มีธิ้ริกำิจำกำ�ริตล�ดและกำ�ริจำัดจำำ�หน่�ย	 
บริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	จำำ�กำัด

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
-ไมี่มีี-

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่ (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
• ข้องตนเอง		 -ไมี่มีี-
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-

จ่ำานวนค้ริั�งที่่�เข้าริ่วมีปัริะชุ่มีค้ณ์ะกริริมีการิบ้ริิษััที่ในปัี 2564 
9	คำริั�ง	จำ�กำทั�งหมีด	9	คำริั�ง
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร	ผู้้�บริหาร	ผู้้�มีอีำานาจควบคุม	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรง 
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี	และเลขานุกี่ารบริษััที่

นายพิิทยา เจียรวิสิฐกุล
อ�ย้	66	ปี

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริ
กำริริมีกำ�ริผู้้้มีีอำ�น�จำลงน�มีผู้้กำพื่ันบริิษััทต�มีหนังสิือริับริอง
ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

วันเข้าดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ
11	มีีน�คำมี	2542

ปัริะวัติการิดำาริงตำาแห้น่งในบ้ริิษััที่
ว้�ริะที�	1	:	 11	มีีน�คำมี	2542	–	30	เมีษั�ยน	2542
ว้�ริะที�	2	:	 30	เมีษั�ยน	2542	–	29	เมีษั�ยน	2545
ว้�ริะที�	3	:	 29	เมีษั�ยน	2545	–	28	เมีษั�ยน	2548
ว้�ริะที�	4	:	 28	เมีษั�ยน	2548	–	24	เมีษั�ยน	2551
ว้�ริะที�	5	:	 24	เมีษั�ยน	2551	–	22	เมีษั�ยน	2554	
ว้�ริะที�	6	:	 22	เมีษั�ยน	2554	–	24	เมีษั�ยน	2557
ว้�ริะที�	7	:	 24	เมีษั�ยน	2557	–	20	เมีษั�ยน	2560
ว้�ริะที�	8	:	 20	เมีษั�ยน	2560	–	16	กำริกำฎ�คำมี	2563
ว้�ริะที�	9	:	 16	กำริกำฎ�คำมี	2563	–	ปัจำจำ้บัน

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�โท	สิ�ข้�บริิห�ริธิ้ริกำิจำ	มีห�ว้ิทย�ลัยธิริริมีศ�สิตริ์
• ปริิญญ�ตริี	สิ�ข้�เศริษัฐศ�สิตริ์	(เกำียริตินิยมีอันดับหน่�ง)	 
มีห�ว้ิทย�ลัยธิริริมีศ�สิตริ์

ค้วามีเช่่�ยวช่าญ
• ด้�นบัญชีีและกำ�ริเงิน
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริและกำ�ริจำัดกำ�ริองคำ์กำริข้น�ดใหญ่
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง
• ด้�นกำ�ริจำัดกำ�ริในภ�ว้ะว้ิกำฤต
• ด้�นธิ้ริกำิจำและกำ�ริตล�ด
• ด้�นเศริษัฐศ�สิตริ์และกำ�ริธิน�คำ�ริ	

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2543	 Director	Certification	Program	(DCP)

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 1	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 17	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ีแริมี	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เคำ�น์เตอริ์เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ริีเทลลิงคำ์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	โกำซึ่อฟท์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เอ็มี	เอ	เอ็มี	ฮ�ริ์ท	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	น�ว้	แมีนเนจำเมี้นท์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ศ่กำษั�ภิว้ัฒน์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ปัญญธิ�ริ�	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริสิภ�สิถื�บันผู้้้ทริงคำ้ณว้้ฒิ	สิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	เทรินนิ�ง	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	โอเอชีที	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	โฮลดิ�ง	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด

• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ทเว้นตี�โฟริ์	ชี้อปปิ้ง	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	น�ว้	โลจำิสิติกำสิ์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	เว้ลเนสิ	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	ริีเทล	ดีเว้ลลอปเมี้นท์	จำำ�กำัด

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2536	-	2541	 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	กำล้่มีธิ้ริกำิจำกำ�ริตล�ด 

และกำ�ริจำัดจำำ�หน่�ย
	 บริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	จำำ�กำัด

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.02189*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-

จ่ำานวนค้ริั�งที่่�เข้าริ่วมีปัริะชุ่มีค้ณ์ะกริริมีการิบ้ริิษััที่ในปัี 2564 
9	คำริั�ง	จำ�กำทั�งหมีด	9	คำริั�ง
 

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
อ�ย้	68	ปี

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริ
กำริริมีกำ�ริผู้้้มีีอำ�น�จำลงน�มีผู้้กำพื่ันบริิษััทต�มีหนังสิือริับริอง
ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

วันเข้าดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ
11	มีีน�คำมี	2542

ปัริะวัติการิดำาริงตำาแห้น่งในบ้ริิษััที่
ว้�ริะที�	1	:	 11	มีีน�คำมี	2542	–	30	เมีษั�ยน	2542
ว้�ริะที�	2	:	 30	เมีษั�ยน	2542	–	29	เมีษั�ยน	2545
ว้�ริะที�	3	:	 29	เมีษั�ยน	2545	–	28	เมีษั�ยน	2548
ว้�ริะที�	4	:	 28	เมีษั�ยน	2548	–	24	เมีษั�ยน	2551
ว้�ริะที�	5	:	 24	เมีษั�ยน	2551	–	22	เมีษั�ยน	2554	
ว้�ริะที�	6	:	 22	เมีษั�ยน	2554	–	24	เมีษั�ยน	2557
ว้�ริะที�	7	:	 24	เมีษั�ยน	2557	–	20	เมีษั�ยน	2560
ว้�ริะที�	8	:	 20	เมีษั�ยน	2560	–	16	กำริกำฎ�คำมี	2563
ว้�ริะที�	9	:	 16	กำริกำฎ�คำมี	2563	–	ปัจำจำ้บัน

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�ตริี	สิ�ข้�กำ�ริตล�ด	มีห�ว้ิทย�ลัยริ�มีคำำ�แหง

ค้วามีเช่่�ยวช่าญ
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริและกำ�ริจำัดกำ�ริองคำ์กำริข้น�ดใหญ่
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง
• ด้�นกำ�ริจำัดกำ�ริในภ�ว้ะว้ิกำฤต
• ด้�นธิ้ริกำิจำและกำ�ริตล�ด
• ด้�นว้ิจำัยและพื่ัฒน�
• ด้�นคำว้�มีมีั�นคำงและสิังคำมี

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2544	 Director	Certification	Program	(DCP)
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร	ผู้้�บริหาร	ผู้้�มีอีำานาจควบคุม	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรง 
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี	และเลขานุกี่ารบริษััที่

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 1	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 25	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ไอคำอนสิย�มี	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ดิ	ไอคำอนสิย�มี	เริสิซึ่ิเดนซึ่์	คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ดิ	ไอคำอนสิย�มี	ซึ่้เปอริ์ลักำซึ่์	เริสิซึ่ิเดนซึ่์	คำอริ์ปอเริชีั�น	
จำำ�กำัด

• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ดิ	ไอคำอนสิย�มี	เจำ้�พื่ริะย�	ริิเว้อริ์	โฮลดิ�งสิ์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ีแริมี	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เคำ�น์เตอริ์เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ริีเทลลิงคำ์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	โกำซึ่อฟท์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เอ็มี	เอ	เอ็มี	ฮ�ริ์ท	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	น�ว้	แมีนเนจำเมี้นท์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ศ่กำษั�ภิว้ัฒน์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ปัญญธิ�ริ�	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริสิภ�สิถื�บันผู้้้ทริงคำ้ณว้้ฒิ	สิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์
• กำริริมีกำ�ริ	ว้ิทย�ลัยเทคำโนโลยีปัญญ�ภิว้ัฒน์
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	เทรินนิ�ง	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	โอเอชีที	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	โฮลดิ�ง	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ทเว้นตี�โฟริ์	ชี้อปปิ้ง	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	สิย�มี	ริิเว้อริ์	โฮลดิ�งสิ์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	เว้ลเนสิ	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	น�ว้	โลจำิสิติกำสิ์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ไทยสิมี�ริ์ทคำ�ริ์ด	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	Lotuss	Stores	(Malaysia)	Sdn.	Bhd.
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	ริีเทล	ดีเว้ลลอปเมี้นท์	จำำ�กำัด

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2539	–	2541	 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	สิ�ยง�นปฎิบัติกำ�ริ	 

บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.เซึ่เว้่นอีเลฟเว้่น	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.00102*	
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 0.00002

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-

จ่ำานวนค้ริั�งที่่�เข้าริ่วมีปัริะชุ่มีค้ณ์ะกริริมีการิบ้ริิษััที่ในปัี 2564 
9	คำริั�ง	จำ�กำทั�งหมีด	9	คำริั�ง
 

นายธานินทร์ บูรณมูานิต
อ�ย้	58	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริ
กำริริมีกำ�ริผู้้้มีีอำ�น�จำลงน�มีผู้้กำพื่ันบริิษััทต�มีหนังสิือริับริอง
กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ
ปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ	

วันเข้าดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ
28	เมีษั�ยน	2553

ปัริะวัติการิดำาริงตำาแห้น่งในบ้ริิษััที่
ว้�ริะที�	1	:	 28	เมีษั�ยน	2553	–	26	เมีษั�ยน	2555
ว้�ริะที�	2	:	 26	เมีษั�ยน	2555	–	23	เมีษั�ยน	2558	
ว้�ริะที�	3	:	 23	เมีษั�ยน	2558	–	20	เมีษั�ยน	2561
ว้�ริะที�	4	:	 20	เมีษั�ยน	2561	–	23	เมีษั�ยน	2564
ว้�ริะที�	5	:		23	เมีษั�ยน	2564	–	ปัจำจำ้บัน

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�ตริี	คำณะพื่�ณิชียศ�สิตริ์และกำ�ริบัญชีี	สิ�ข้�กำ�ริตล�ด	
มีห�ว้ิทย�ลัยธิริริมีศ�สิตริ์

ค้วามีเช่่�ยวช่าญ
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริและกำ�ริจำัดกำ�ริองคำ์กำริข้น�ดใหญ่
• ด้�นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง
• ด้�นกำ�ริจำัดกำ�ริในภ�ว้ะว้ิกำฤต
• ด้�นธิ้ริกำิจำและกำ�ริตล�ด
• ด้�นว้ิจำัยและพื่ัฒน�
• ด้�นคำว้�มีมีั�นคำงและสิังคำมี

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2553	 Director	Certification	Program	(DCP)

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 1	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2555	 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริบริิห�ริ	สิ�ยง�นกำ�ริตล�ด	 

สิ�ยง�นปฎิบัติกำ�ริและสิ�ยง�นทริัพื่ย�กำริบ้คำคำล
	 บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.00576*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-

จ่ำานวนค้ริั�งที่่�เข้าริ่วมีปัริะชุ่มีค้ณ์ะกริริมีการิบ้ริิษััที่ในปัี 2564
9	คำริั�ง	จำ�กำทั�งหมีด	9	คำริั�ง
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร	ผู้้�บริหาร	ผู้้�มีอีำานาจควบคุม	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรง 
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี	และเลขานุกี่ารบริษััที่

นายยุทธศักดิ� ภูมูิสุรกุล
อ�ย้	56	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	(ริ่ว้มี)
ริับผู้ิดชีอบ	 สิ�ยง�นบริิห�ริผู้ลิตภัณฑ์์
	 	 สิ�ยง�นกำ�ริตล�ด
	 	 สิ�ยง�นจำัดซึ่ื�อ
	 	 สิ�ยง�นกำลย้ทธิ์องคำ์กำริ
	 	 สิ�ยง�นเทคำโนโลยีสิ�ริสินเทศ
	 	 สิ�ยง�นพื่ัฒน�คำว้�มียั�งยืน

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�โท	สิ�ข้�กำ�ริตล�ด	มีห�ว้ิทย�ลัยธิริริมีศ�สิตริ์
• ปริิญญ�ตริี	สิ�ข้�บริิห�ริธิ้ริกำิจำ	มีห�ว้ิทย�ลัยอัสิสิัมีชีัญ
• ปริิญญ�ตริี	สิ�ข้�เศริษัฐศ�สิตริ์	มีห�ว้ิทย�ลัยริ�มีคำำ�แหง

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD) 
2564	 Director	Certification	Program	(DCP)	ริ้่น	311/2021

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 1	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ฟ้้ดแล็บ	จำำ�กำัด

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2559	–	2563	 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	

(มีห�ชีน)
2554	–	2559	 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	

(มีห�ชีน)

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.00167*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-	
 

นายวิชัย จันทร์จริยากุล
อ�ย้	56	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	(ริ่ว้มี)
ริับผู้ิดชีอบ	 สิ�ยง�นปฏิิบัติกำ�ริ

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�ตริี	สิ�ข้�กำ�ริตล�ด	มีห�ว้ิทย�ลัยอัสิสิัมีชีัญ

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
-ไมี่มีี-

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
-ไมี่มีี-

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.00183*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 0.00002

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-	
 

นายวิเศษ วิศิษฏ์์วิญญูู
อ�ย้	64	ปี

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

วันที่่�ได้ริับ้การิแต่งตั�ง
17	กำ้มีภ�พื่ันธิ์	2558

การิศึึกษัา
• ว้ิทย�ศ�สิตริด้ษัฎีบัณฑ์ิตกำิตติมีศักำดิ�	มีห�ว้ิทย�ลัยเทคำโนโลยีริ�ชีมีงคำล
พื่ริะนคำริ

• ปริิญญ�โทว้ิศว้กำริริมีศ�สิตริ์	มีห�ว้ิทย�ลัยเท็กำซึ่ัสิ	ว้ิทย�เข้ตอ�ริ์ลิงตัน
• ปริิญญ�ตริีว้ิศว้กำริริมีศ�สิตริ์	มีห�ว้ิทย�ลัยเทคำโนโลยีพื่ริะจำอมีเกำล้�ธินบ้ริี

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2559	 Ethical	Leadership	Program	(ELP)

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 2	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ีแริมี	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ฟ้้ดแล็บ	จำำ�กำัด

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2556	-	2557	 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ีแริมี	จำำ�กำัด

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.00066*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 0.00256

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-
 

นายทวีศักดิ� แก้วรัตนปัทมูา
อ�ย้	65	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ
ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	สิ�ยง�นบัญชีีและกำ�ริเงิน

วันที่่�ได้ริับ้การิแต่งตั�ง
13	พื่ฤศจำิกำ�ยน	2560	(กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ)

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�ตริี	สิ�ข้�บัญชีี	มีห�ว้ิทย�ลัยธิริริมีศ�สิตริ์
• ปริิญญ�ตริี	สิ�ข้�นิติศ�สิตริ์	มีห�ว้ิทย�ลัยธิริริมีศ�สิตริ์

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2550	 Director	Certification	Program	(DCP)
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร	ผู้้�บริหาร	ผู้้�มีอีำานาจควบคุม	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรง 
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี	และเลขานุกี่ารบริษััที่

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 19	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ีแริมี	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เคำ�น์เตอริ์เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ริีเทลลิงคำ์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	โกำซึ่อฟท์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เอ็มี	เอ	เอ็มี	ฮ�ริ์ท	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	น�ว้	แมีนเนจำเมี้นท์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ศ่กำษั�ภิว้ัฒน์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ปัญญธิ�ริ�	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	เทรินนิ�ง	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	โอเอชีที	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	โฮลดิ�ง	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ทเว้นตี�โฟริ์	ชี้อปปิ้ง	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	Albuera	International	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ฟ้้ดแล็บ	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	เว้ลเนสิ	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	น�ว้	โลจำิสิติกำสิ์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ไทยสิมี�ริ์ทคำ�ริ์ด	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริสิภ�สิถื�บันผู้้้ทริงคำ้ณว้้ฒิ	สิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2549	–	2564	 ผู้้้ริับผู้ิดชีอบสิ้งสิ้ดสิ�ยง�นบัญชีีและกำ�ริเงิน	 

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.00118*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 0.00537

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ
-ไมี่มีี-	

นายวิเชียร จ้งวิโรจน์
อ�ย้	66	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ
ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	สิ�ยง�น	Corporate	Asset	and	Facilities	 
Management	

วันที่่�ได้ริับ้การิแต่งตั�ง
9	สิิงห�คำมี	2562	(กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ)

การิศึึกษัา
• บริิห�ริธิ้ริกำิจำมีห�บัณฑ์ิต	สิ�ข้�กำ�ริตล�ด	 
สิถื�บันบัณฑ์ิตพื่ัฒนบริิห�ริศ�สิตริ์	(NIDA)	

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2561	 Ethical	Leadership	Program	(ELP)

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
-ไมี่มีี-	

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.00044*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-	
 

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล
อ�ย้	61	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ
ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	สิ�ยง�นทริัพื่ย�กำริบ้คำคำล

วันที่่�ได้ริับ้การิแต่งตั�ง
9	สิิงห�คำมี	2562	(กำริริมีกำ�ริบริิห�ริ)

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�ตริี	สิ�ข้�บริิห�ริกำ�ริเงิน	มีห�ว้ิทย�ลัยหอกำ�ริคำ้�ไทย

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
-ไมี่มีี-	

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 2	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ปัญญธิ�ริ�	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	เทรินนิ�ง	จำำ�กำัด

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2555	-	2560	 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	

(มีห�ชีน)

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.00371*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 0.00004

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-	

นายเกรียงชัย บุญโพิธิ�อภิชาติ
อ�ย้	53	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	สิ�ยง�นบัญชีีและกำ�ริเงิน
ปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริด้�นกำ�ริเงิน	(ผู้้้ริับผู้ิดชีอบสิ้งสิ้ดสิ�ยง�นบัญชี ี
และกำ�ริเงิน)

วันที่่�ได้ริับ้การิแต่งตั�ง
9	มีิถื้น�ยน	2564	(ผู้้้ริับผู้ิดสิอบสิ้งสิ้ดสิ�ยง�นบัญชีี)

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�โท	MBA,	International	University	of	Japan
• ปริิญญ�ตริี	บัญชีีบัณฑ์ิต	จำ้ฬ�ลงกำริณ์มีห�ว้ิทย�ลัย

แบบ 56-1 ONE REPORT | รายงานประจำำาป ี2564 | บริษััท ซีีพีี ออลล์ จำำากััด (มหาชน) 373



เอกสารแนบ 1	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร	ผู้้�บริหาร	ผู้้�มีอีำานาจควบคุม	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรง 
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี	และเลขานุกี่ารบริษััที่

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2564	 “Director	Forum	2021”	–	GRC	Through	the	Perfect	Storm
2547	 Directors	Certification	Program	(DCP52)

ปัริะวัติการิพื่ัฒนาค้วามีริ่้ต่อเน้�องที่างวิช่าช่่พื่ (CPD)
2564	 How	 to	 Manage	 the	 Company’s	 Finance	 &	 Accounting	 

and	Communicate	with	Stakeholders	during	COVID-19	Crisis	
(2	ชีั�ว้โมีง)

2564	 Economic	update	for	CFO	(2	ชีั�ว้โมีง)
2564	 The	modern	CFO:	Driving	Digital	Transformation	of	the	Finance	

and	Accounting	(2	ชีั�ว้โมีง)
2564	 กำ�ริเตริียมีคำว้�มีพื่ริ้อมีท�งบัญชีีและกำ�ริเงิน	(12	ชีั�ว้โมีง)

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 15	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ีแริมี	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ริีเทลลิงคำ์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	โกำซึ่อฟท์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	น�ว้	แมีนเนจำเมี้นท์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ปัญญธิ�ริ�	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	เทรินนิ�ง	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ทเว้นตี�โฟริ์	ชี้อปปิ้ง	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	เว้ลเนสิ	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	น�ว้	โลจำิสิติกำสิ์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เคำ�น์เตอริ์เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เอ็มี	เอ	เอ็มี	ฮ�ริ์ท	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ไทยสิมี�ริ์ทคำ�ริ์ด	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	กำ�ริ์เดี�ยน	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	ริีเทล	ดีเว้ลลอปเมี้นท์	จำำ�กำัด

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2552	-	2561	 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	

(มีห�ชีน)

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.00384*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ
-ไมี่มีี-	
 

นายอำาพิา ยงพิิศาลภพิ
อ�ย้	61	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	สิ�ยง�นกำริะจำ�ยสิินคำ้�

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�ตริี	สิัตว้ศ�สิตริ์	มีห�ว้ิทย�ลัยข้อนแกำ่น

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
-ไมี่มีี-

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 3	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ทเว้นตี�โฟริ์	ชี้อปปิ้ง	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	น�ว้	แมีนเนจำเมี้นท์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	น�ว้	โลจำิสิติกำสิ์	จำำ�กำัด

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2552	-	2561	 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	

(มีห�ชีน)
2555	-	2562	 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	บริิษััท	ทเว้นตี�โฟริ์	ชี้อปปิ้ง	

จำำ�กำัด

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.00097*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-	

นางนิภาภรณ์ อัครผลพิานิช
อ�ย้	59	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	สิ�ยง�นกำ�ริตล�ด

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�ตริี	มีห�ว้ิทย�ลัยอัสิสิัมีชีัญ

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
-ไมี่มีี-

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 1	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เอ็มี	เอ	เอ็มี	ฮ�ริ์ท	จำำ�กำัด

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
-ไมี่มีี-

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.00038*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-	

นายทัพิพิ์เทพิ จีระอดิศวงศ์
อ�ย้	48	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	สิ�ยง�นปฏิิบัติกำ�ริ

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�โท	สิ�ข้�กำ�ริเงิน	University	of	Wollongong
• ปริิญญ�ตริี	สิ�ข้�กำ�ริเงินและกำ�ริธิน�คำ�ริ	มีห�ว้ิทย�ลัยอัสิสิัมีชีัญ

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
-ไมี่มีี-
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร	ผู้้�บริหาร	ผู้้�มีอีำานาจควบคุม	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรง 
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี	และเลขานุกี่ารบริษััที่

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2561	-	2564	 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	สิำ�นักำปฏิิบัติกำ�ริ	1	 

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
2559	-	2561	 ผู้้้ชี่ว้ยกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	สิำ�นักำปฏิิบัติกำ�ริ	2	 

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.00050*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ
-ไมี่มีี-	

นายวิวัฒน์ พิงษ์ฤทธิ�ศักดา
อ�ย้	58	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	สิ�ยง�นสิ�ริสินเทศ

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�โท	Telecommunication	and	Computer	Network	 
มีห�ว้ิทย�ลัยริังสิิต

• ปริิญญ�ตริี	เศริษัฐศ�สิตริ์	สิ�ข้�กำ�ริเงินกำ�ริธิน�คำ�ริ	 
มีห�ว้ิทย�ลัยหอกำ�ริคำ้�

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
-ไมี่มีี-

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 1	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริ,	Chief	Operating	Officer	และ	Chief	Technology	Officer	
บริิษััท	โกำซึ่อฟท์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2547	-	2549	 ผู้้้จำัดกำ�ริ	บริิษััท	พื่ี	ดับเบิลย้	เอสิ	คำอนซึ่ัลติ�ง	จำำ�กำัด
2546	-	2547	 ผู้้้จำัดกำ�ริ	บริิษััท	ไอบีเอ็มี	โซึ่ล้ชีั�นสิ์	ดิลิเว้อริี�	จำำ�กำัด
2528	-	2546	 ริองผู้้้อำ�นว้ยกำ�ริ	ธิน�คำ�ริกำสิิกำริไทย

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.00037*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ
-ไมี่มีี-	

นางภภัสสร ธนสร
อ�ย้	59	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	สิ�ยง�นจำัดซึ่ื�อ

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�ตริี	สิ�ข้�กำ�ริเงินและกำ�ริธิน�คำ�ริ	มีห�ว้ิทย�ลัยอัสิสิัมีชีัญ

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
-ไมี่มีี-

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ  
-ไมี่มีี-

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.00127*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ
-ไมี่มีี-	

นายรณกฤต พิจมูานพิรชัย
อ�ย้	54	ปี	

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	สิ�ยง�นบัญชีีและกำ�ริเงิน
ริองปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริด้�นกำ�ริเงิน	-	Accounting	Business	Partner

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�โท	บริิห�ริธิ้ริกำิจำมีห�บัณฑ์ิต	จำ้ฬ�ลงกำริณ์มีห�ว้ิทย�ลัย
• ปริิญญ�ตริี	บริิห�ริธิ้ริกำิจำบัณฑ์ิต	(กำ�ริบัญชีี)	มีห�ว้ิทย�ลัยริ�มีคำำ�แหง

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
-ไมี่มีี-

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2562	 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	สิ�ยง�นกำลย้ทธิ์	 

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
2559	 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	สิำ�นักำบัญชีีบริิห�ริกำล้่มี	 

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.00116*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 0.00158*

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-	
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร	ผู้้�บริหาร	ผู้้�มีอีำานาจควบคุม	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรง 
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี	และเลขานุกี่ารบริษััที่

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2560	 ผู้้้จำัดกำ�ริทั�ว้ไป	ด้�นบัญชีีทั�ว้ไปและภ�ษัีอ�กำริ	(กำล้่มี)	

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
2557	 ริองผู้้้จำัดกำ�ริทั�ว้ไป	ด้�นบัญชีีทั�ว้ไปและภ�ษัีอ�กำริ	

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
2554	 ผู้้้ชี่ว้ยผู้้้จำัดกำ�ริทั�ว้ไป	ด้�นบัญชีีสิำ�นักำง�น	 

บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.00017*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-	

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ ได้รับมูอบหมูายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมูดูแลการทำาบัญชี

นางสาวอาภาภรณ์ วิสิทธิ�กำาธร
อ�ย้	49	ปี

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
ผู้้้จำัดกำ�ริทั�ว้ไปสิำ�นักำ	Accounting	Shared	Services
เป็นผู้้้ทำ�บัญชีีที�มีีคำ้ณสิมีบัติและเงื�อนไข้ข้องกำ�ริเป็นผู้้้ทำ�บัญชีีต�มีหลักำเกำณฑ์์ 
ที�กำำ�หนดในปริะกำ�ศกำริมีพื่ัฒน�ธิ้ริกำิจำกำ�ริคำ้�

วันที่่�ได้ริับ้การิแต่งตั�ง
11	กำ้มีภ�พื่ันธิ์	2563	(ผู้้้คำว้บคำ้มีด้แลกำ�ริทำ�บัญชีี)

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�โท	สิ�ข้�บริิห�ริธิ้ริกำิจำกำ�ริจำัดกำ�ริ	มีห�ว้ิทย�ลัยมีหิดล
• ปริิญญ�ตริี	สิ�ข้�บัญชีี	มีห�ว้ิทย�ลัยหอกำ�ริคำ้�ไทย

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
-ไมี่มีี-

ปัริะวัติการิพื่ัฒนาค้วามีริ่้ต่อเน้�องที่างวิช่าช่่พื่ (CPD)
2564	 ริ�ยได้คำว้�มีต่�งริะหว้่�งบัญชีีและภ�ษัี	(6.30	ชีั�ว้โมีง)
2564	 สิ�ริสินเทศท�งกำ�ริบัญชีี	(6.00	ชีั�ว้โมีง)
2563	 TFRS	9	เคำริื�องมีือท�งกำ�ริเงิน	(6.00	ชีั�ว้โมีง)
2563	 ภ�ษัีที�เกำี�ยว้ข้้องกำับกำ�ริปริะกำอบธิ้ริกำิจำข้�ยออนไลน์	(นิติบ้คำคำล)	

(6.30	ชีั�ว้โมีง)
2562	 ก้ำ�ว้ทนัมี�ตริฐ�นกำ�ริริ�ยง�นท�งกำ�ริเงนิฉบบัที�	16	(6.30	ชัี�ว้โมีง)
2561	 ปริะเด็นภ�ษัีกำับกำ�ริสิ่งเสิริิมีกำ�ริข้�ย	(6.30	ชีั�ว้โมีง)
2560	 คำว้�มีเหมีือนและคำว้�มีต่�ง	หลักำบัญชีีกำับหลักำภ�ษัีสิริริพื่�กำริ	 

ข้อง	TFRS	ใหมี่ที�ต้องริ้้	(7	ชีั�ว้โมีง)
2560	 กำ�ริจำัดทำ�	สิ่งมีอบ	และเกำ็บริักำษั�ใบกำำ�กำับภ�ษัีอิเล็กำทริอนิกำสิ์	

(6.30	ชีั�ว้โมีง)
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เอกสารแนบ 1	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร	ผู้้�บริหาร	ผู้้�มีอีำานาจควบคุม	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน	ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบโดยตรง 
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี	และเลขานุกี่ารบริษััที่

นายสุพิจน์ ชิตเกษรพิงศ์
อ�ย้	68	ปี

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
เลข้�น้กำ�ริบริิษััท
ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	สิ�ยง�นบัญชีีและกำ�ริเงิน

วันที่่�ได้ริับ้การิแต่งตั�ง
13	สิิงห�คำมี	2551

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�โทท�งกำ�ริบัญชีี	มีห�ว้ิทย�ลัยธิริริมีศ�สิตริ์
• ปริิญญ�ตริีท�งกำ�ริบัญชีี	(เกำียริตินิยมีอันดับหน่�ง)	 
จำ้ฬ�ลงกำริณ์มีห�ว้ิทย�ลัย

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2557	 Anti-Corruption:	The	Practical	Guide
2547	 Director	Certification	Program	(DCP)
2546	 Company	Secretary	Program

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 16	แห่ง	คำือ
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ีแริมี	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เคำ�น์เตอริ์เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ริีเทลลิงคำ์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	เอ็มี	เอ	เอ็มี	ฮ�ริ์ท	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	น�ว้	แมีนเนจำเมี้นท์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ศ่กำษั�ภิว้ัฒน์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ปัญญธิ�ริ�	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	เทรินนิ�ง	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	คำอริ์ปอเริชีั�น	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ทเว้นตี�โฟริ์	ชี้อปปิ้ง	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	Albuera	International	Ltd.
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ฟ้้ดแล็บ	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ไทยสิมี�ริ์ทคำ�ริ์ด	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	เว้ลเนสิ	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริ	บริิษััท	ออลล์	น�ว้	โลจำิสิติกำสิ์	จำำ�กำัด
• กำริริมีกำ�ริจำริริย�บริริณ	สิภ�ว้ิชี�ชีีพื่บัญชีี

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
-ไมี่มีี-	

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)

• ข้องตนเอง		 0.00157*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ
-ไมี่มีี-	

ห้น้าที่่�ค้วามีริับ้ผิดช่อบ้ของเล้ขานุการิบ้ริิษััที่
เลข้�น้กำ�ริบริิษัทัจำะตอ้งปฏิิบตัหิน�้ที�ต�มีที�กำำ�หนดในมี�ตริ�	89/15	และมี�ตริ�	
89/16	ข้อง	พื่.ริ.บ.	หลักำทริัพื่ย์และตล�ดหลักำทริัพื่ย์	(ฉบับที�	4)	พื่.ศ.	2551	
ซ่ึ่�งมีีผู้ลใช้ีบงัคำบัในวั้นที�	31	สิิงห�คำมี	2551	ด้ว้ยคำว้�มีรัิบผิู้ดชีอบ	คำว้�มีริะมัีดริะวั้ง	
และคำว้�มีซึ่ื�อสิตัยส้์ิจำริิต	ริว้มีทั�งตอ้งปฏิิบตัใิหเ้ป็นไปต�มีกำฎหมี�ย	ว้ตัถ้ืปริะสิงคำ์	
ข้้อบังคำับบริิษััทฯ	มีติคำณะกำริริมีกำ�ริ	ตลอดจำนมีติที�ปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้น	โดยมีีหน้�ที�
คำว้�มีริับผู้ิดชีอบและดำ�เนินกำ�ริในน�มีข้องบริิษััทฯ	หริือคำณะกำริริมีกำ�ริดังนี�
1.	จำัดทำ�และเกำ็บริักำษั�เอกำสิ�ริดังต่อไปนี�
กำ.	ทะเบียนกำริริมีกำ�ริ
ข้.	หนังสิือนัดปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริ	ริ�ยง�นกำ�ริปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริและ
ริ�ยง�นปริะจำำ�ปีข้องบริิษััทฯ

คำ.	หนังสิือนัดปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นและริ�ยง�นกำ�ริปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้น
2.	เก็ำบริักำษั�ริ�ยง�นกำ�ริมีีส่ิว้นได้เสิียที�ริ�ยง�นโดยกำริริมีกำ�ริหริือผู้้้บริิห�ริ	 
และจำัดสิ่งสิำ�เน�ริ�ยง�นกำ�ริมีีส่ิว้นได้เสิียต�มีมี�ตริ�	 89/14	 ให้ปริะธิ�น 
คำณะกำริริมีกำ�ริและปริะธิ�นคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบทริ�บภ�ยใน	 7	 วั้น
ทำ�กำ�รินับแต่ว้ันที�บริิษััทฯ	ได้ริับริ�ยง�นนั�น

3.	ดำ�เนินกำ�ริอื�นๆ	ต�มีที�คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับตล�ดท้นปริะกำ�ศกำำ�หนด
4.	ให้คำำ�แนะนำ�ด�้นกำฎเกำณฑ์์และกำฎริะเบยีบต�่งๆ	ที�เกำี�ยว้ข้้องและข้้อพ่ื่งปฏิิบตัิ
ด้�นกำ�ริกำำ�กำับด้แลในกำ�ริดำ�เนินกำิจำกำริริมีข้องคำณะกำริริมีกำ�ริให้เป็นไปต�มี
กำฎหมี�ย	กำฎบัตริคำณะกำริริมีกำ�ริ	และข้้อบังคำับข้องบริิษััทฯ

5.	ดำ�เนินกำ�ริจำัดปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและกำ�ริปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้น
6.	ตดิต่อปริะสิ�นง�นกำบัหน่ว้ยง�นภ�ยในบริิษัทัฯ	ให้ปฏิิบตัติ�มีมีตคิำณะกำริริมีกำ�ริ
บริิษััทและมีติที�ปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้น

7.	ติดต่อปริะสิ�นง�นกำับหน่ว้ยง�นกำำ�กำับด้แล	 เชี่น	 สิำ�นักำง�นคำณะกำริริมีกำ�ริ	
กำ.ล.ต.	 ตล�ดหลักำทรัิพื่ย์แห่งปริะเทศไทย	 และด้แลกำ�ริเปิดเผู้ยข้้อม้ีลและ
ริ�ยง�นสิ�ริสินเทศต่อหน่ว้ยง�นที�กำำ�กำับด้แลและสิ�ธิ�ริณชีนให้ถื้กำต้อง 
คำริบถื้ว้นต�มีกำฎหมี�ย

8.	จำดัเตริยีมีเอกำสิ�ริเพื่ื�อแนะนำ�และให้คำว้�มีริ้แ้ก่ำกำริริมีกำ�ริที�ได้ริบักำ�ริแต่งตั�งใหม่ี
9.	หน้�ที�อื�นๆ	ต�มีที�ได้ริับมีอบหมี�ยจำ�กำบริิษััทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับเลข้านุการบริษัท
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษััทย่อย
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษััทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อยข้องบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2564

บริษัทย่อยในประเทศ

1. บริิษััท	ซึ่ีพื่ีแริมี	จำำ�กำัด

2. บริิษััท	เคำ�น์เตอริ์เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด

3. บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ริีเทลลิงคำ์	จำำ�กำัด

4. บริิษััท	โกำซึ่อฟท์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด

5. บริิษััท	เอ็มี	เอ	เอ็มี	ฮ�ริ์ท	จำำ�กำัด

6. บริิษััท	ศ่กำษั�ภิว้ัฒน์	จำำ�กำัด

7. บริิษััท	ปัญญธิ�ริ�	จำำ�กำัด

8. บริิษััท	ไทยสิมี�ริ์ทคำ�ริ์ด	จำำ�กำัด

9. สิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์

10. ว้ิทย�ลัยเทคำโนโลยีปัญญ�ภิว้ัฒน์

11. บริิษััท	ออลล์	เทรินนิ�ง	จำำ�กำัด

12. บริิษััท	ออลล์	คำอริ์ปอเริชีั�น		จำำ�กำัด

13. บริิษััท	โอเอชีที	จำำ�กำัด

14. บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	โฮลดิ�ง	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด

15. บริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

16. บริิษััท	ทเว้นตี�โฟริ์	ชี้อปปิ้ง	จำำ�กำัด

17. บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ฟ้้ดแล็บ	จำำ�กำัด

18. โริงเริียนสิ�ธิิตสิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์

19. บริิษััท	สิย�มีฟ้ด	เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด

20. บริิษััท	แมี็คำโคำริ	อ�ริ์โอเอชี	จำำ�กำัด

21. บริิษััท	โปริมี�ริ์ท	จำำ�กำัด

22. บริิษััท	ออลล์	เว้ลเนสิ	จำำ�กำัด

23. บริิษััท	ออลล์	กำ�ริ์เดี�ยน	จำำ�กำัด

24. บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	ริีเทล	ดีเว้ลลอปเมี้นท์	จำำ�กำัด

25. บริิษััท	โลตัสิสิ์	สิโตริ์สิ	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด

26. บริิษััท	เอกำ-ชีัย	ดีสิทริิบิว้ชีั�น	ซึ่ิสิเทมี	จำำ�กำัด

27. บริิษััท	โลตัสิสิ์	โมีบ�ยล์	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กำัด

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

28. Lotus	Distribution	Investment	Limited

29. Successor	Investments	Limited

30. Nanjing	Zheng	Yi	Xin	Trading	Co.,	Ltd.

31. Successor	(China)	Investments	Limited

32. Albuera	International	Limited

33. Nanjing	Tianqu	Investment	Management	Co.,	Ltd.

34. Nanjing	Tech	University	Puijang	Institute

35. Nanjing	Tech	University	Pujiang	Institute	Educational	 

Development	Fund

36. Indoguna	Vina	Food	Service	Co.,	Ltd.

37. Aro	Co.,	Ltd.

38. Makro	Cambodia	Company	Limited

39. CP	Wholesale	India	Private	Limited

40. Indoguna	(Singapore)	Pte	Ltd

41. Indoguna	Dubai	L.L.C.

42. Just	Meat	Company	Limited

43. Indoguna	Lordly	Company	Limited

44. Makro	(Guangzhou)	Food	Company	Limited

45. MAXZI	THE	GOOD	FOOD	RESTAURANT	&	CAFÉ	L.L.C.

46. Indoguna	(Cambodia)	Company	Limited

47. Aro	Commercial	Company	Limited

48. Guangzhou	Huada	Makro	Food	Supermarket	Company	Limited

49. CP	ALL	(Cambodia)	Co.,	Ltd.

50. ALL	Convenience	Logistic	Co.,	Ltd.

51. CP	ALL	Laos	Co.,	Ltd.

52. Lotuss	Stores	(Malaysia)	Sdn.	Bhd.

หมี�ยเหต้		 x	 =	 ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	

	 /	 =	 กำริริมีกำ�ริ

	 //	=	 กำริริมีกำ�ริที�มีีอำ�น�จำลงน�มีผู้้กำพื่ันบริิษััท
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เอกสารแนบ 3	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับหััวหัน้้างาน้ตรวจสอีบภายใน้และหััวหัน้้างาน้กี่ำากี่ับดูแลกี่ารปฏิิบัติงาน้ขอีงบริษััท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายกฤษ์ดา เอ้�อปิยะชีาติ
อ�ย้	69	ปี

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
เลข้�น้กำ�ริคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ
ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	สิ�ยง�นบัญชีีและกำ�ริเงิน

การิศึึกษัา
• ปริิญญ�โท	สิ�ข้�บริิห�ริธิ้ริกำิจำ	Southeastern	University
• ปริะกำ�ศนียบัตริชีั�นสิ้ง	สิ�ข้�กำ�ริสิอบบัญชีี	จำ้ฬ�ลงกำริณ์มีห�ว้ิทย�ลัย	
• ปริิญญ�ตริี	สิ�ข้�นิติศ�สิตริ์	มีห�ว้ิทย�ลัยธิริริมีศ�สิตริ์
• ปริิญญ�ตริี	สิ�ข้�บัญชีี	มีห�ว้ิทย�ลัยหอกำ�ริคำ้�ไทย

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
2558	 Anti-Corruption	in	Thailand:	Sustaining	the	Momentum
2557	 Anti-Corruption:	The	Practical	Guide
2553	 Audit	Committee	Program
2552	 Company	Secretary	Program

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2543	–	2563	 ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริ	สิำ�นักำตริว้จำสิอบ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)
2531	–	2543		 ริองผู้้้จำัดกำ�ริสิำ�นักำตริว้จำสิอบ	บริิษััท	เคำริือเจำริิญโภคำภัณฑ์์	จำำ�กำัด

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่* (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)
• ข้องตนเอง		 0.00066*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 0.00001

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-	
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เอกสารแนบ 3	 รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับหััวหัน้้างาน้ตรวจสอีบภายใน้และหััวหัน้้างาน้กี่ำากี่ับดูแลกี่ารปฏิิบัติงาน้ขอีงบริษััท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏ์ิบัติงาน

นางส่าววลัยนุชี ขัติรัตน์
อ�ย้	39	ปี

ตำาแห้น่งปััจ่จุ่บ้ัน
หัว้หน้�ง�นกำำ�กำับด้แลกำ�ริปฏิิบัติง�นข้องบริิษััท
ผู้้้ชี่ว้ยผู้้้จำัดกำ�ริฝ้่�ยกำำ�กำับด้แลกำ�ริปฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ย

วันที่่�ได้ริับ้การิแต่งตั�ง
1	เมีษั�ยน	2564	(หัว้หน้�ง�นกำำ�กำับด้แลกำ�ริปฏิิบัติง�นข้องบริิษััท)

การิศึึกษัา
• ปริะกำ�ศนียบัตริว้ิชี�ชีีพื่ทน�ยคำว้�มี	สิภ�ทน�ยคำว้�มี
• เนติบัณฑ์ิตยสิภ�	สิมีัย	58	สิำ�นักำอบริมีศ่กำษั�กำฎหมี�ยแห่งเนติบัณฑ์ิตยสิภ�
• ปริิญญ�ตริี	สิ�ข้�นิติศ�สิตริ์	มีห�ว้ิทย�ลัยเชีียงใหมี่

ปัริะวัติการิอบ้ริมีโดยสิมีาค้มีสิ่งเสิริิมีสิถาบ้ันกริริมีการิบ้ริิษััที่ไที่ย (IOD)
-ไมี่มีี-

การิดำาริงตำาแห้น่งกริริมีการิ/ผ่้บ้ริิห้าริ ในกิจ่การิอ้�นในปััจ่จุ่บ้ัน
กู้ิจกู้ารที่ี�เป็นี้บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-
กู้ิจกู้ารที่ี�ไม่ใชำ่บริษ้ที่จด้ที่ะเบียนี้	 -ไมี่มีี-

ปัริะสิบ้การิณ์์ที่ำางาน 5 ปัีย้อนห้ล้ัง แล้ะ/ห้ริือตำาแห้น่งที่่�สิำาค้ัญ
2561	 ผู้้้ชี่ว้ยผู้้้จำัดกำ�ริฝ้่�ยกำฎหมี�ยและริะเบียบ	บริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

สิัดสิ่วนการิถ้อหุ้้นบ้ริิษััที่ (ริ้อยล้ะ) (ณ์ วันที่่� 31 ธัันวาค้มี 2564)
* รวมหุ้้�นสามัญจากการเข้�าร่วมโครงการสะสมหุ้้�นสำาหุ้รับพนักงาน (EJIP)
• ข้องตนเอง		 0.00008*
• คำ้่สิมีริสิ/บ้ตริที�ยังไมี่บริริล้นิติภ�ว้ะ		 -ไมี่มีี-

ค้วามีสิัมีพื่ันธั์ที่างค้ริอบ้ค้ริัวริะห้ว่างกริริมีการิแล้ะผ่้บ้ริิห้าริ 
-ไมี่มีี-	

ห้น้าที่่�ค้วามีริับ้ผิดช่อบ้ของห้ัวห้น้างานกำากับ้ด่แล้การิปัฏิิบ้ัติงาน
เป็นศ้นย์กำล�งกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	 และบริิษััทในกำล้่มีให้เป็นไปต�มีกำฎหมี�ย	 กำฎริะเบียบ	 ข้้อบังคำับข้องบริิษััทฯ	 นโยบ�ย 
และข้้อกำำ�หนดข้องหน่ว้ยง�นริ�ชีกำ�ริที�เกำี�ยว้ข้้อง	 เช่ีน	 สิำ�นักำง�นคำณะกำริริมีกำ�ริ	 กำ.ล.ต.	 ตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย	 กำริะทริว้งพื่�ณิชีย์	
กำริะทริว้งแริงง�น	และหน่ว้ยง�นริ�ชีกำ�ริอื�นๆ	ที�เกำี�ยว้ข้้องกำับกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	

ทั�งนี�	คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้อน้มีัตินโยบ�ยด้�นกำ�ริปฏิิบัติต�มีกำฎเกำณฑ์์	(Company	Compliance	Policy)	โดยกำำ�หนดให้คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	
คำณะกำริริมีกำ�ริช้ีดย่อย	ผู้้บ้ริิห�ริริะดับส้ิง	สิ�ยง�น	สิำ�นักำ	หรืิอหนว่้ยง�น	และพื่นักำง�นตอ้งปฏิิบตัใิหถ้ืก้ำต้องต�มีกำฎหมี�ย	ริว้มีทั�งสืิ�อสิ�ริใหพ้ื่นกัำง�น
ท้กำคำนได้ตริะหนักำว้่�พื่นักำง�นมีีหน้�ที�และคำว้�มีริับผู้ิดชีอบในกำ�ริศ่กำษั�และทำ�คำว้�มีเข้้�ใจำในกำฎหมี�ยริว้มีถื่งกำฎริะเบียบที�เกำี�ยว้ข้้องในง�นที� 
ริับผู้ิดชีอบและปฏิิบัติให้ถื้กำต้องคำริบถื้ว้นเป็นไปต�มีกำฎเกำณฑ์์อย่�งเคำริ่งคำริัด
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เอกสารแนบ 4 ทรัพย์์สินท่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิจและราย์ละเอ่ย์ดเก่�ย์วกับราย์การประเมิินราคาทรัพย์์สิน

ทรัพิย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมูินราคาทรัพิย์สิน
ทรัพิย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	ทริัพื่ย์สิินถื�ว้ริหลักำข้องบริิษััทฯ	และบริิษััทย่อยที�ใชี้ในกำ�ริปริะกำอบธิ้ริกำิจำ	สิริ้ปได้ดังนี�

ทรัพิย์สินถาวรหลัก มููลค่าตามูบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)

ที�ดิน 67,041

อ�คำ�ริและสิ่ว้นปริับปริ้งอ�คำ�ริ	และสิ่ว้นปริับปริ้งสิินทริัพื่ย์สิิทธิิกำ�ริใชี้ 91,099

เคำริื�องจำักำริ	และอ้ปกำริณ์ 19,977

เคำริื�องตกำแต่ง	ติดตั�ง	และเคำริื�องใชี้สิำ�นักำง�น 19,503

สิินทริัพื่ย์ริะหว้่�งกำ�ริกำ่อสิริ้�งและติดตั�ง 8,407

ทริัพื่ย์สิินถื�ว้ริอื�น 5,506

รวมที่ร้พีย์สินี้ถาวรหล้กู้ส้ที่ธิิ 211,533

ทริัพื่ย์สิินถื�ว้ริหลักำข้องกำล่้มีบริิษััท	 ซึ่่�งมีีริ�คำ�คำงเหลือต�มีบัญชีีส้ิทธิิจำำ�นว้น	 14,756	 ล้�นบ�ท	 ได้ถื้กำนำ�ไปว้�งเป็นหลักำปริะกำัน
สิำ�หริับเงินกำ้้ยืมีริะยะย�ว้จำ�กำสิถื�บันกำ�ริเงิน

ทรัพย์สินไม่มีต่ัวต่น
ณ	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	ทริัพื่ย์สิินไมี่มีีตัว้ตนข้องบริิษััทฯ	และบริิษััทย่อยที�ใชี้ในกำ�ริปริะกำอบธิ้ริกำิจำ	สิริ้ปได้ดังนี�

ทรัพิย์สินไมู่มูีตัวตน มููลค่าตามูบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)

คำ่�คำว้�มีนิยมี	 360,641

ทริัพื่ย์สิินไมี่มีีตัว้ตนอื�น 51,115

คำ่�คำว้�มีนิยมีและทริัพื่ย์สิินไมี่มีีตัว้ตนอื�น	เกำิดจำ�กำกำ�ริที�บริิษััทย่อย	(สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน))	ริับโอนกำิจำกำ�ริทั�งหมีดข้อง
บริิษััท	ซึ่ี.พื่ี.	ริีเทล	โฮลดิ�ง	จำำ�กำัด	ซึ่่�งลงท้นในธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำภ�ยใต้เคำริื�องหมี�ยกำ�ริ	Lotus’s	ในปริะเทศไทยและมี�เลเซึ่ีย	และกำ�ริที�บริิษััทฯ	
ซึ่ื�อห้้นในบริิษััท	สิย�มีแมี็คำโคำริ	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)

ทริัพื่ย์สิินไมี่มีีตัว้ตนอื�น	ปริะกำอบด้ว้ย	ทริัพื่ย์สิินที�มีีอ�ย้กำ�ริใชี้ง�นจำำ�กำัด	ได้แกำ่	โปริแกำริมีคำอมีพื่ิว้เตอริ์และฐ�นข้้อมี้ลล้กำคำ้�	โดยมีี 
อ�ย้กำ�ริใชี้ง�น	1-15	ปี	และทริัพื่ย์สิินมีีอ�ย้กำ�ริให้ปริะโยชีน์ไมี่ทริ�บแน่นอน	ได้แกำ่	ทริัพื่ย์สิินท�งปัญญ�และใบอน้ญ�ตในกำ�ริปริะกำอบ
ธิ้ริกำิจำ	ซึ่่�งว้ัดมี้ลคำ่�ด้ว้ยริ�คำ�ท้นสิ้ทธิิจำ�กำผู้ลข้�ดท้นจำ�กำกำ�ริด้อยคำ่�สิะสิมี	โดยบริิษััทฯ	จำะมีีกำ�ริทดสิอบกำ�ริด้อยคำ่�ข้องทริัพื่ย์สิินดังกำล่�ว้
เป็นปริะจำำ�ท้กำไตริมี�สิ
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เอกสารแนบ 4 ทรัพย์์สินท่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิจและราย์ละเอ่ย์ดเก่�ย์วกับราย์การประเมิินราคาทรัพย์์สิน

สินทรัพย์สิทธุิการใช�
ณ	ว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2564	สิินทริัพื่ย์สิิทธิิกำ�ริใชี้ข้องบริิษััทฯ	และบริิษััทย่อยที�ใชี้ในกำ�ริปริะกำอบธิ้ริกำิจำ	สิริ้ปได้ดังนี�

สินทรัพิย์สิทธิการใช้ มููลค่าตามูบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)

ที�ดิน 34,216

อ�คำ�ริ 40,056

เคำริื�องจำักำริ	และอ้ปกำริณ์ 1,750

เคำริื�องตกำแต่ง	ติดตั�ง	และเคำริื�องใชี้สิำ�นักำง�น 517

ย�นพื่�หนะ 727

รวมสินี้ที่ร้พีย์สิที่ธิิกู้ารใชำ�ส้ที่ธิิ 77,266

จำ�กำนโยบ�ยกำ�ริบัญชีีสัิญญ�เชี่�	 TFRS	 16	 ที�ถืือปฏิิบัติตั�งแต่วั้นที�	 1	 มีกำริ�คำมี	 2563	 กำำ�หนดให้กำล่้มีบริิษััทรัิบร้้ิสิินทรัิพื่ย์สิิทธิิ 
กำ�ริใชี้และหนี�สิินต�มีสิัญญ�เช่ี�	ณ	 วั้นที�สิัญญ�เช่ี�เริิ�มีมีีผู้ล	 ยกำเว้้นสัิญญ�เช่ี�ซึ่่�งสิินทริัพื่ย์มีีม้ีลคำ่�ตำ��หรืิอสิัญญ�เช่ี�ริะยะสัิ�นจำะริับริ้้ 
เป็นคำ่�ใชี้จำ่�ยโดยว้ิธิีเสิ้นตริงตลอดอ�ย้สัิญญ�เชี่�	 ทั�งนี�	 สิินทรัิพื่ย์สิิทธิิกำ�ริใชี้วั้ดม้ีลคำ่�ด้ว้ยริ�คำ�ท้นส้ิทธิิจำ�กำค่ำ�เสืิ�อมีริ�คำ�สิะสิมีและ 
ผู้ลข้�ดท้นจำ�กำกำ�ริด้อยคำ่�สิะสิมี

นโยบายการลงทุนในบริษััทย่อย	บริษััทร่วม	และการร่วมค�า
บริิษััทฯ	มีีนโยบ�ยกำ�ริลงท้นในธิ้ริกำิจำคำ้�สิ่ง	ธิ้ริกำิจำคำ้�ปลีกำ	และธิ้ริกำิจำที�เกำี�ยว้เนื�อง	ในกำ�ริพื่ิจำ�ริณ�กำ�ริเข้้�ริ่ว้มีลงท้นจำะเป็นลักำษัณะ

ข้องกำ�ริใหบ้ริิษััทฯ	ลงท้นโดยตริง	หริือใหบ้ริิษััทยอ่ยที�ดำ�เนินธิ้ริกำิจำที�เกำี�ยว้เนื�องกำันเป็นผู้้้ลงท้น	โดยบริิษััทฯ	มีีนโยบ�ยที�จำะแต่งตั�งตัว้แทน
เข้้�ไปดำ�ริงตำ�แหน่งเป็นกำริริมีกำ�ริที�มีีอำ�น�จำคำว้บคำ้มีในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว้มี	 เพืื่�อคำว้บคำ้มีกำ�ริบริิห�ริง�นให้สิอดคำล้องกำับนโยบ�ย 
ข้องบริิษััทฯ	ทั�งนี�	บริิษััทฯ	จำะได้ริับริ�ยง�นผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นจำ�กำบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว้มีเป็นปริะจำำ�ท้กำเดือน	และมีีกำ�ริปริะชี้มีริ่ว้มีกำัน
เพื่ื�อพื่ิจำ�ริณ�ผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นและกำำ�หนดทิศท�งกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำริ่ว้มีกำันอย่�งสิมีำ��เสิมีอ

ณ	 วั้นที�	 31	 ธิันว้�คำมี	 2564	 บริิษััทฯ	 มีีเงินลงท้นในบริิษััทย่อย	 ม้ีลคำ่�ริว้มี	 281,357	 ล้�นบ�ท	 คิำดเป็นสิัดสิ่ว้นริ้อยละ	 67.12	 
ข้องสิินทริัพื่ย์ต�มีงบกำ�ริเงินเฉพื่�ะบริิษััทฯ	

บริิษัทัฯ	และบริิษัทัยอ่ย	มีีเงนิลงทน้ในบริิษัทัริว่้มี	ม้ีลคำ�่ริว้มี	9,139	ล�้นบ�ท	และเงนิลงทน้ในกำ�ริริว่้มีคำ�้	ม้ีลคำ�่ริว้มี	4,875	ล�้นบ�ท	 
ริว้มีคำิดเป็นสิัดสิ่ว้นริ้อยละ	1.50	ข้องสิินทริัพื่ย์ริว้มีต�มีงบกำ�ริเงินริว้มี

รายละเอียดเกี�ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ในริอบปีบัญชีี	2564	บริิษััทฯ	ไมี่มีีริ�ยกำ�ริปริะเมีินริ�คำ�ทริัพื่ย์สิินข้องบริิษััทฯ
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิิบัติิด้้านการกำากับดู้แลกิจการ กฎบัติรคณะกรรมการชุุด้ย่อย และรายงานคณะกรรมการชุุด้ย่อย

นโยบายและแนวปฏ์ิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการ  
กฎบัตรคณะกรรมูการชุดย่อย และรายงานคณะกรรมูการชุดย่อย

เปิดเผิยไว�บนเว็บไซีต่์ของบริษััท	ที�	www.cpall.co.th
1.	 นโยบ�ยกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริ
2.	 นโยบ�ยกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิต
3.	 คำ้่มีือจำริิยธิริริมีธิ้ริกำิจำ	และข้้อพื่่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�น
4.	 กำฎบัตริคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท
5.	 กำฎบัตริคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ
6.	 กำฎบัตริคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล
7.	 กำฎบัตริคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ

รายงานคณะกรรมการชุดย่อย
ริ�ยง�นคำณะกำริริมีกำ�ริชี้ดย่อย	สิำ�หริับปี	2564	ดังนี�	
•	 ริ�ยง�นคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล	
•	 ริ�ยง�นคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	
•	 ริ�ยง�นคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ
•	 ริ�ยง�นคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิิบัติิด้้านการกำากับดู้แลกิจการ กฎบัติรคณะกรรมการชุุด้ย่อย และรายงานคณะกรรมการชุุด้ย่อย

รายงานข้องคณะกรรมูการกำากับดูแลความูยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กัำบด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลโดยกำ�ริแต่งตั�งข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	 ปริะกำอบด้ว้ยกำริริมีกำ�ริจำำ�นว้น	 
4	ท่�น	เป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะจำำ�นว้น	3	ท่�น	ได้แกำ่	1.	ศ�สิตริ�จำ�ริย์	(พื่ิเศษั)	ปริะสิพื่สิ้ข้	บ้ญเดชี	ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืน
และบริริษััทภิบ�ล	2.	พื่ล.ต.อ.	พื่ัชีริว้�ท	ว้งษั์สิ้ว้ริริณ	3.	น�ยผู้ด้ง	เตชีะศริินทริ์	และกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	1	ท่�น	คำือ	น�ยอำ�ริ้ง	สิริริพื่สิิทธิิ�ว้งศ์	 
โดยมีีน�ยส้ิพื่จำน์	 ชิีตเกำษัริพื่งศ์	 เลข้�น้กำ�ริบริิษััท	 เป็นเลข้�น้กำ�ริ	 และมีีคำณะอน้กำริริมีกำ�ริบริริษััทภิบ�ลและคำณะอน้กำริริมีกำ�ริพัื่ฒน� 
คำว้�มียั�งยนืที�ปริะกำอบด้ว้ยคำณะบค้ำคำลจำ�กำตัว้แทนสิ�ยง�นต่�งๆ	ข้องบริิษัทัฯ	เป็นกำลไกำในกำ�ริทำ�ง�นให้คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัด้แลคำว้�มียั�งยนื 
และบริริษัทัภิบ�ล	คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กัำบด้แลคำว้�มียั�งยนืและบริริษัทัภิบ�ลได้ปฏิิบตัหิน�้ที�อย�่งอสิิริะต�มีข้อบเข้ตคำว้�มีรัิบผู้ดิชีอบที�ริะบไ้ว้้ 
ในกำฎบัตริ

ในริอบปี	 2564	 คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลได้มีีกำ�ริปริะช้ีมีริว้มี	 4	 คำรัิ�ง	 ในแต่ละว้�ริะกำ�ริปริะช้ีมี 
ได้มีีกำ�ริปริะช้ีมีร่ิว้มีกัำบปริะธิ�นคำณะอน้กำริริมีกำ�ริ	 ผู้้้บริิห�ริบริิษััท	 และที�ปร่ิกำษั�บริิษััท	 เพืื่�อกำ�ริริ�ยง�นผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�นและ 
เสินอแนะข้้อคำิดเห็น	 ทั�งนี�	 มีีกำ�ริสิร้ิปริ�ยง�นกำ�ริปฏิิบัติง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กัำบด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลเพืื่�อเสินอต่อ 
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทท้กำ	6	เดือน	โดยมีีปริะเด็นที�มีีสิ�ริะสิำ�คำัญพื่อสิริ้ปได้ดังนี�

1.	 พ่จำารณาอนุมัต่ิแผินการดำาเนินงานการกำากับด้แลกิจำการและการต่่อต่�านการทุจำริต่	ประจำำาปี	2564	
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัด้แลคำว้�มียั�งยนืและบริริษัทัภิบ�ลไดพ้ื่จิำ�ริณ�อน้มีตัแิผู้นกำ�ริดำ�เนนิง�นด�้นกำ�ริกำำ�กำบัด้แลกำจิำกำ�ริและ

กำ�ริตอ่ต้�นกำ�ริทจ้ำริิต	ปริะจำำ�ปี	2564	ข้องคำณะอน้กำริริมีกำ�ริบริริษัทัภิบ�ล	เพืื่�อใหบ้ริริล้เป�้หมี�ยกำ�ริได้ริบักำ�ริจำดัอนัดบักำ�ริกำำ�กัำบ
ด้แลกำิจำกำ�ริ	(Corporate	Governance	Rating)	ในริะดับดีเลิศ	จำ�กำสิถื�บันที�ได้ริับกำ�ริยอมีริับในริะดับสิ�กำล

2.	 พ่จำารณาอนุมัต่ิเป�าหมายและแผินความยั�งย่นของบริษััทฯ	ประจำำาปี	2564-2573	
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลได้พื่ิจำ�ริณ�อน้มัีติเป้�หมี�ยและแผู้นคำว้�มียั�งยืนข้องบริิษััทฯ	 

ปริะจำำ�ปี	2564-2573	ข้องคำณะอน้กำริริมีกำ�ริพื่ฒัน�คำว้�มียั�งยนื	พื่ริ้อมีทั�งใหค้ำำ�แนะนำ�เพื่ื�อใหก้ำำ�หนดเป้�หมี�ยเป็นริ�ยปีและได้ให้
ข้้อเสินอแนะเพื่ิ�มีเติมีเพื่ื�อให้กำ�ริดำ�เนินง�นเป็นไปอย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่	

3.	 พ่จำารณาอนุมัต่ิการปรับปรุงแก�ไขนโยบายต่่อต่�านการคอร์รัปชันและแนวปฏิิบัต่ิที�เกี�ยวข�อง
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลได้พื่ิจำ�ริณ�อน้มีัติกำ�ริปริับปริ้งแกำ้ไข้นโยบ�ยต่อต้�นกำ�ริคำอริ์ริัปชีัน

และแนว้ปฏิิบัติที�เกำี�ยว้ข้้องเพื่ื�อให้เกำิดคำว้�มีชีัดเจำนและเห็นผู้ลในท�งปฏิิบัติ

4.	 พ่จำารณารับทราบรายงานผิลการปฏิิบัต่ิงานต่ามนโยบายการกำากับด้แลกิจำการ	นโยบายการต่่อต่�านทุจำริต่คอร์รัปชัน	
และนโยบายความยั�งย่น
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษัทัภิบ�ลได้พิื่จำ�ริณ�รัิบทริ�บริ�ยง�นผู้ลกำ�ริปฏิิบัตงิ�นต�มีนโยบ�ยกำ�ริกำำ�กำบั

ด้แลกำิจำกำ�ริ	นโยบ�ยกำ�ริต่อต้�นท้จำริิตคำอริ์ริัปชีัน	และนโยบ�ยคำว้�มียั�งยืน	ดังนี�
1.	 คำว้�มีคำืบหน้�ผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นด้�นคำว้�มียั�งยืนปี	2564	และคำว้�มีกำ้�ว้หน้�สิ้่ปี	2573
2.	 ผู้ลกำ�ริว้ิจำัย	CG	–	Self	–	Assessment	2020	สิำ�หริับผู้้้บริิห�ริข้องบริิษััทฯ	และบริิษััทย่อย
3.	 คำว้�มีคำืบหน้�กำ�ริดำ�เนินง�นเตริียมีคำว้�มีพื่ริ้อมีเพื่ื�อริองริับกำฎหมี�ยคำ้้มีคำริองข้้อมี้ลสิ่ว้นบ้คำคำล	(PDPA)
4.	 คำว้�มีคืำบหน้�ง�น	 Data	 Governance	 เพืื่�อกำำ�หนดอำ�น�จำกำ�ริตัดสิินใจำและหน้�ที�คำว้�มีรัิบผิู้ดชีอบต่อกำริะบว้นกำ�ริ 

ที�เกำี�ยว้ข้้องกำับข้้อมี้ลอย่�งเป็นริะบบ	มีีแบบแผู้นที�ชีัดเจำน	และได้ริับกำ�ริยอมีริับ
5.	 คำว้�มีคืำบหน้�ง�น	 Cyber	 Security	 เพืื่�อให้องคำ์กำริมีีแนว้ปฏิิบัติ	 กำ�ริใชี้ง�นที�เหมี�ะสิมีกำับธิ้ริกิำจำ	 สิร้ิ�งคำว้�มีตริะหนักำร้้ิ	

และจำริิยธิริริมีท�งไซึ่เบอริ์เพื่ื�อสิริ้�งว้ัฒนธิริริมีองคำ์กำริที�ปลอดภัย
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิิบัติิด้้านการกำากับดู้แลกิจการ กฎบัติรคณะกรรมการชุุด้ย่อย และรายงานคณะกรรมการชุุด้ย่อย

6.	 กำ�ริยกำริะดับกำ�ริสิริ้�งว้ัฒนธิริริมี	 กำ�ริทำ�ง�นที�สิอดคำล้องกำับกำฎหมี�ย	 กำฎริะเบียบ	 และข้้อบังคำับ	 โดยกำ�ริอบริมี 
ใหค้ำว้�มีริ้ค้ำว้�มีเข้�้ใจำในกำฎหมี�ยที�เกำี�ยว้ข้อ้ง	สิริ�้งกำริะบว้นกำ�ริใหเ้กำิดกำลไกำในกำ�ริปฏิบิัตติ�มีกำฎหมี�ย	กำ�ริกำำ�กำับดแ้ล
และกำ�ริริ�ยง�นผู้ล	ปริะจำำ�ไตริมี�สิ

7.	 กำลย้ทธิ์	7	Go	Green	และโคำริงกำ�ริสินับสิน้นแผู้นคำว้�มียั�งยืน	
8.	 ริ�ยง�นกำ�ริสิริ้�งคำว้�มีสิัมีพื่ันธิ์ต่อชี้มีชีนกำับกำล้่มีอ�สิ�กำ้้ภัย
9.	 กำ�ริสิ่งเสิริิมีและสินับสิน้นคำ้่คำ้�	SME	ปริะกำ�ศเจำตน�ริมีณ์เข้้�ริ่ว้มีเป็นสิมี�ชีิกำ	CAC	และพื่ัฒน�สิ้่คำว้�มียั�งยืนต�มีเกำณฑ์์	

DJSI	
10.	 กำ�ริสืิ�อสิ�ริ	 กำ�ริสิริ้�งคำว้�มีตริะหนักำ	 และปล้กำฝังให้พื่นักำง�นปฏิิบัติต�มีหลักำธิริริมี�ภิบ�ล	 นโยบ�ยกำ�ริต่อต้�น 

กำ�ริคำอริ์ริัปชีัน	และกำ�ริพื่ัฒน�อย่�งยั�งยืนด้�นสิังคำมีและสิิ�งแว้ดล้อมี	ปริะจำำ�ไตริมี�สิ
11.	 กำ�ริจำัดอบริมีนโยบ�ยกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริ	กำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิต	และกำ�ริพื่ัฒน�องคำ์กำริสิ้่คำว้�มียั�งยืน	ริว้มีถื่งผู้ลกำ�ริ

ทดสิอบคำว้�มีริ้้ข้องผู้้้เข้้�ริ่ว้มีอบริมี	ปริะจำำ�ไตริมี�สิ
12.	 ข้้อริ้องเริียนในสิ่ว้นที�เกำี�ยว้กำับกำ�ริกำำ�กำับดแ้ลกำิจำกำ�ริ	กำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิตคำอริ์ริัปชีัน	กำ�ริตริว้จำพื่บกำ�ริท้จำริิตในองคำ์กำริ	

และข้้อริ้องเริียนด้�นสิังคำมีและสิิ�งแว้ดล้อมีผู้่�นชี่องท�ง	Social	Media	พื่ริ้อมีริับทริ�บแนว้ท�งแกำ้ไข้และกำริะบว้นกำ�ริ
ทำ�ง�นเพื่ื�อป้องกำันกำ�ริท้จำริิต	และข้้อริ้องเริียนต่�งๆ	ปริะจำำ�ไตริมี�สิ

13.	 กำ�ริส่ิงเสิริิมีและเผู้ยแพื่ร่ิเรืิ�องริ�ว้ข้องพื่นักำง�นที�ทำ�คำว้�มีดี	และริ�ยง�นอย่้ใน	Hall	of	Fame	ข้องบริิษัทัฯ	ปริะจำำ�ไตริมี�สิ
14.	 ผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�นด้�นธิริริมี�ภิบ�ลข้องบริิษััทย่อย	 ได้แกำ่	 บริิษััท	 ออลล์	 น�ว้	 โลจำิสิติกำสิ์	 จำำ�กัำด	 บริิษััท	 ออลล์	 น�ว้	

แมีนเนจำเมี้นท์	จำำ�กำัด	บริิษััท	เคำ�น์เตอริ์เซึ่อริ์ว้ิสิ	จำำ�กำัด	บริิษััท	โกำซึ่อฟท์	จำำ�กำัด	สิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์	และ
โริงเริียนสิ�ธิิตสิถื�บันกำ�ริจำัดกำ�ริปัญญ�ภิว้ัฒน์	

15.	 ผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�นด้�นคำว้�มียั�งยืนข้องบริิษััทย่อย	ได้แกำ่	บริิษััท	ซึ่ีพื่ีแริมี	จำำ�กำัด
16.	 กำ�ริที�บริิษััทฯ	ได้ริับริ�งว้ัล	CAC	Change	Agent	จำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริแนว้ริ่ว้มีต่อต้�นกำ�ริคำอริ์ริัปชีันข้องภ�คำเอกำชีนไทย	

(CAC)
17.	 กำ�ริถืือหลักำทริัพื่ย์ในบริิษััท	ซึ่ีพื่ี	ออลล์	จำำ�กำัด	(มีห�ชีน)	ข้องกำริริมีกำ�ริบริิษััทและผู้้้บริิห�ริ	ปริะจำำ�ไตริมี�สิ	

5.	 พ่จำารณารับทราบรายงานผิลสำารวจำการกำากับด้แลกิจำการของบริษััทจำดทะเบียนไทย	เฉพาะของบริษััทฯ	ประจำำาปี	2564
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลได้พิื่จำ�ริณ�รัิบทริ�บริ�ยง�นผู้ลสิำ�ริว้จำกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริข้อง 

บริิษััทจำดทะเบียนไทย	(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	(CGR))	ปริะจำำ�ปี	2564	จำัดทำ�โดยสิมี�คำมี
สิ่งเสิริิมีสิถื�บันกำริริมีกำ�ริบริิษััทไทย	(IOD)	ซึ่่�งบริิษััทฯ	ได้ริับกำ�ริปริะเมีินอย้่ในเกำณฑ์์	“ดีเลิศ”	ติดต่อกำันเป็นปีที�	3	นอกำจำ�กำนั�น	 
บริิษััทฯ	 ยังอย่้ในกำล่้มีที�มีีคำะแนนส้ิงส้ิด	 (Top	 Quartile)	 ข้องบริิษััทที�มีีม้ีลคำ่�ท�งกำ�ริตล�ด	 (Market	 Capitalization)	 ข้น�ด	 
10,000	ล้�นบ�ทข้่�นไป	

6.	 พ่จำารณารับทราบการที�บริษััทฯ	ได�รับคัดเล่อกเป็นสมาชิกในดัชนีชั�นนำาของโลก	FTSE4	Good	Index	2021
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัด้แลคำว้�มียั�งยนืและบริริษัทัภบิ�ลไดพ้ื่จิำ�ริณ�ริบัทริ�บกำ�ริที�บริิษัทัฯ	ไดร้ิบัคำดัเลอืกำเป็นสิมี�ชีกิำในดชัีนี

ชีั�นนำ�ข้องโลกำ	FTSE4	Good	Index	2021	เป็นปีที�	4	ติดต่อกำันในกำล้่มี	Food	Retailers	&	Wholesalers	โดย	FTSE	Russell	และ
บริิษััทฯ	ยังติด	Top	5	บริิษััทที�ได้คำะแนนสิ้งสิ้ดในกำล้่มีอีกำด้ว้ย

7.	 พ่จำารณารับทราบผิลคะแนนต่ามโครงการประเมินคุณภาพการจำัดประชุมผิ้�ถ่อหุ�นสามัญของบริษััทฯ	ประจำำาปี	2564	
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษัทัภิบ�ลได้พิื่จำ�ริณ�รัิบทริ�บผู้ลกำ�ริปริะเมีนิ	AGM	ข้องบริิษัทั	ซึ่พีีื่	ออลล	์จำำ�กำดั	

(มีห�ชีน)	ปริะจำำ�ปี	2564	จำ�กำสิมี�คำมีสิ่งเสิริิมีผู้้้ลงท้นไทย	โดยได้คำะแนนเท่�กำับคำะแนนเต็มี	100	ซึ่่�งสิ้งกำว้่�ปี	2563
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิิบัติิด้้านการกำากับดู้แลกิจการ กฎบัติรคณะกรรมการชุุด้ย่อย และรายงานคณะกรรมการชุุด้ย่อย

8.	 พ่จำารณารับทราบการที�บริษััทฯ	ได�รับการประกาศูอย้่ในบัญชีรายช่�อหุ�นยั�งย่น	ประจำำาปี	2564	
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัด้แลคำว้�มียั�งยนืและบริริษัทัภิบ�ลได้พิื่จำ�ริณ�รัิบทริ�บกำ�ริที�ตล�ดหลกัำทรัิพื่ย์แหง่ปริะเทศไทยปริะกำ�ศ

ชีื�อบริิษััทฯ	อย้่ในบัญชีีริ�ยชีื�อห้้นยั�งยืน	Thailand	Sustainability	Investment	(THSI)	ปริะจำำ�ปี	2564	ในกำล้่มีบริิกำ�ริ	(Services)	
เป็นปีที�	4	ติดต่อกำันนับตั�งแต่ปี	2561	

9.	 พ่จำารณารับทราบผิลคะแนนการประเมินต่นเองของคณะกรรมการกำากับด้แลความยั�งย่นและบรรษััทภิบาล	
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลได้พิื่จำ�ริณ�รัิบทริ�บริ�ยง�นคำะแนนผู้ลกำ�ริปริะเมีินตนเองในกำ�ริ

ปฏิิบตังิ�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษัทัภิบ�ล	ริ�ยคำณะ	ปริะจำำ�ปี	2564	ปริ�กำฏิว่้�ไดค้ำะแนนผู้ลกำ�ริดำ�เนนิกำ�ริ 
อย่้ในริะดับดีเยี�ยมี	 ริ้อยละ	 98	 สิร้ิปได้ว่้�คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กัำบด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลสิ�มี�ริถืปฏิิบัติหน้�ที�ได้อย่�ง 
คำริบถื้ว้น	เป็นไปต�มีภ�ริะหน้�ที�ที�ได้ริับมีอบหมี�ยและข้อบเข้ตที�กำำ�หนดไว้้ในกำฎบัตริ

คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลให้คำว้�มีสิำ�คำัญกำับกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริ	ริับผู้ิดชีอบต่อสิังคำมี	ชี้มีชีน
และสิิ�งแว้ดล้อมี	 เพืื่�อให้บริิษััทฯ	 มีีกำ�ริปฏิิบัติต�มีนโยบ�ยกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริ	 จำริิยธิริริมีธิ้ริกิำจำ	 และข้้อพ่ื่งปฏิิบัติในกำ�ริทำ�ง�น	
นโยบ�ยต่อต้�นกำ�ริคำอร์ิริัปชัีน	 นโยบ�ยคำว้�มียั�งยืน	 และแนว้ปฏิิบัติต่�งๆ	 ที�เกำี�ยว้ข้้องอย่�งเคำริ่งคำรัิด	 และม่้ีงมัี�นสิ่งเสิริิมีพัื่ฒน� 
ใหบ้ริิษัทัฯ	เป็นองค์ำกำริที�มีีปริะสิิทธิภิ�พื่	โดยย่ดมัี�นกำ�ริดำ�เนนิง�นดว้้ยคำว้�มีโปริง่ใสิ	มีีคำณ้ธิริริมี	เป็นปริะโยชีน์ตอ่สัิงคำมี	ลดผู้ลกำริะทบ 
ต่อสิิ�งแว้ดล้อมี	และมีีคำว้�มีริับผู้ิดชีอบต่อผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียท้กำฝ้่�ย	

	 ในน�มีข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัด้แลคำว้�มียั�งยนืและบริริษัทัภิบ�ล

	 	(ศ�สิตริ�จำ�ริย์	(พื่ิเศษั)	ปริะสิพื่สิ้ข้	บ้ญเดชี)
	 ปริะธิ�นคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ล
	 ว้ันที�	14	มีกำริ�คำมี	2565
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รายงานข้องคณะกรรมูการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมูการ

คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริข้องบริิษััท	 ซึ่ีพื่ี	 ออลล์	 จำำ�กัำด	 (มีห�ชีน)	 ที�คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้ 
แตง่ตั�งข่้�นเพืื่�อใหป้ฏิิบตัหิน้�ที�อย�่งอิสิริะ	ภ�ยใต้ข้อบเข้ตหน้�ที�และคำว้�มีริบัผู้ดิชีอบที�ริะบไ้ว้้ในกำฎบัตริคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทน
และสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	ซึ่่�งเป็นไปต�มีข้้อกำำ�หนดและแนว้ท�งกำ�ริกำำ�กำบัด้แลกำจิำกำ�ริที�ดทีี�ท�งสิำ�นกัำง�นคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัหลกัำทริพัื่ยแ์ละ
ตล�ดหลักำทริัพื่ย์	และตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทยได้ให้ไว้้

ปัจำจำบ้นัคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	ปริะกำอบดว้้ย	กำริริมีกำ�ริอิสิริะจำำ�นว้น	2	ท�่น	คำอื	พื่ล.ต.อ.	พื่ชัีริว้�ท	 
ว้งษั์สิ้ว้ริริณ	ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริ	และน�ยผู้ด้ง	 เตชีะศริินทริ์	กำริริมีกำ�ริ	และกำริริมีกำ�ริบริิษััทที�ไมี่ได้เป็นผู้้้บริิห�ริ	1	ท่�น	คำือ	น�ยศ้ภชีัย	
เจำียริว้นนท์	กำริริมีกำ�ริ	โดยมีีน�งสิ�ว้ล�ว้ัณย์	เตียงหงษั�กำ้ล	ริองกำริริมีกำ�ริผู้้้จำัดกำ�ริอ�ว้้โสิ	สิ�ยง�นทริัพื่ย�กำริบ้คำคำล	เป็นเลข้�น้กำ�ริ

ในริอบปี	 2564	 คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริได้มีีกำ�ริปริะช้ีมีริว้มี	 3	 คำรัิ�ง	 โดยกำริริมีกำ�ริทั�ง	 3	 ท่�น 
ได้เข้้�ริ่ว้มีปริะชี้มีคำริบท้กำคำริั�ง	ทั�งนี�	ข้อสิริ้ปริ�ยง�นกำ�ริปฏิิบัติง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริที�ได้เสินอ
ต่อที�ปริะชี้มีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	โดยมีีปริะเด็นที�มีีสิ�ริะสิำ�คำัญพื่อสิริ้ปได้ดังนี�

1.		 การสรรหาบุคคลเพ่�อคัดเล่อกเป็นกรรมการบริษััท
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริได้พิื่จำ�ริณ�หลักำเกำณฑ์์และกำริะบว้นกำ�ริในกำ�ริสิริริห�บ้คำคำลที�มีี

คำ้ณสิมีบัติที�เหมี�ะสิมี	เพื่ื�อดำ�ริงตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริบริิษััทให้สิอดคำล้องกำับกำลย้ทธิ์ในกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	ด้ว้ย	Board	Skill	 
Matrix	 เพืื่�อปริะกำอบกำ�ริสิริริห�	 โดยพื่ิจำ�ริณ�คำ้ณสิมีบัติด้�นต่�งๆ	 ต�มีคำว้�มีเหมี�ะสิมีด้�นคำ้ณว้้ฒิ	 วิ้ชี�ชีีพื่	 ทักำษัะ	 อ�ย้	 เพื่ศ	 
เชืี�อชี�ติ	 ศ�สิน�	 ถืิ�นกำำ�เนิด	 ปริะสิบกำ�ริณ์	 คำว้�มีเชีี�ยว้ชี�ญจำ�กำหล�ยสิ�ข้�วิ้ชี�ชีีพื่	 และคำว้�มีสิ�มี�ริถืเฉพื่�ะด้�นที�จำำ�เป็นต้องมีี	 
ริว้มีถื่งผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�นในฐ�นะกำริริมีกำ�ริบริิษััทในชี่ว้งที�ผู้่�นมี�	 และกำริริมีกำ�ริที�ไมี่มีีสิ่ว้นได้เสิียได้พื่ิจำ�ริณ�คำว้�มีเหมี�ะสิมีข้อง
บ้คำคำลที�จำะเสินอต่อที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทแทนกำริริมีกำ�ริที�พื่้นจำ�กำตำ�แหน่งต�มีว้�ริะ	 และเห็นชีอบให้นำ�เสินอต่อที�ปริะช้ีมี
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทกำ่อนนำ�เสินอต่อที�ปริะชี้มีสิ�มีัญผู้้้ถืือห้้น	 เพื่ื�อพื่ิจำ�ริณ�แต่งตั�งกำริริมีกำ�ริจำำ�นว้น	5	ท่�น	ที�จำะพื่้นจำ�กำตำ�แหน่ง 
ต�มีว้�ริะในกำ�ริปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นสิ�มีัญปริะจำำ�ปี	2564	กำลับเข้้�มี�เป็นกำริริมีกำ�ริอีกำว้�ริะหน่�ง	เนื�องจำ�กำทั�ง	5	ท่�นนี�เป็นผู้้้มีีคำว้�มีริ้้	 
คำว้�มีสิ�มี�ริถื	ปริะสิบกำ�ริณ์อนัเป็นปริะโยชีน์ต่อกำ�ริดำ�เนินธิร้ิกิำจำข้องบริิษัทัฯ	และกำ�ริมีีส่ิว้นร่ิว้มีในกำ�ริสิร้ิ�งคำณ้ปริะโยชีน์ให้แก่ำบริิษัทัฯ	
ทั�งนี�	คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ�่ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริยงัเปิดโอกำ�สิใหผู้้้ถื้ือห้น้ริ�ยย่อยเสินอชืี�อบค้ำคำลเพื่ื�อเข้้�ริบักำ�ริพิื่จำ�ริณ�
คำัดเลือกำเป็นกำริริมีกำ�ริบริิษััท	ในชี่ว้งริะหว้่�งว้ันที�	28	กำันย�ยน	ถื่งว้ันที�	31	ธิันว้�คำมี	2563	ผู้่�นริะบบข้่�ว้ข้องตล�ดหลักำทริัพื่ย์ฯ	 
และเผู้ยแพื่ริห่ลกัำเกำณฑ์์กำ�ริดำ�เนนิกำ�ริดังกำล่�ว้	ริว้มีถ่ืงแบบฟอริม์ีเสินอชืี�อบค้ำคำลบนเว้บ็ไซึ่ตข์้องบริิษัทัฯ	เพืื่�อให้ผู้้ถื้ือห้น้ทริ�บล่ว้งหน�้	 
ผู้ลปริ�กำฏิว้�่ไมีมี่ีผู้้ถ้ือืห้น้ริ�ยใดเสินอชืี�อบค้ำคำลเข้้�ริบักำ�ริพื่จิำ�ริณ�คัำดเลอืกำเพื่ื�อเข้้�กำริะบว้นกำ�ริสิริริห�กำริริมีกำ�ริในกำ�ริปริะช้ีมีผู้้ถ้ือืห้น้ 
สิ�มัีญปริะจำำ�ปี	 2564	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้เห็นชีอบต�มีข้้อเสินอข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ
เมีื�อว้ันที�	22	กำ้มีภ�พื่ันธิ์	2564	และที�ปริะชี้มีผู้้้ถืือห้้นสิ�มีัญปริะจำำ�ปี	2564	เมีื�อว้ันที�	23	เมีษั�ยน	2564	ได้มีีมีติเลือกำกำริริมีกำ�ริ 
ที�พื่้นจำ�กำตำ�แหน่งต�มีว้�ริะทั�ง	5	ท่�น	กำลับเข้้�มี�เป็นกำริริมีกำ�ริข้องบริิษััทฯ	อีกำว้�ริะหน่�ง

นอกำจำ�กำนี�	 คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริได้พิื่จำ�ริณ�คำว้�มีร้้ิ	 คำว้�มีสิ�มี�ริถื	 และคำ้ณสิมีบัติ 
ด�้นต�่งๆ	ทั�งด้�นคำณ้ว้้ฒิ	ปริะสิบกำ�ริณ์	และคำว้�มีเชีี�ยว้ชี�ญ	ตลอดจำนคำณ้สิมีบติัข้องกำ�ริเป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะต�มีข้้อกำำ�หนดข้องบริิษัทัฯ	 
และกำฎบตัริข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัฯ	และเห็นชีอบให้นำ�เสินอต่อที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัก่ำอนนำ�เสินอต่อที�ปริะช้ีมีวิ้สิ�มัีญ
ผู้้้ถืือห้้น	เพื่ื�อพื่ิจำ�ริณ�แต่งตั�ง	ศ�สิตริ�จำ�ริย์	(พื่ิเศษั)	ดริ.	กำิตติพื่งษั์	กำิตย�ริักำษั์	เป็นกำริริมีกำ�ริบริิษััทที�เป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะเพื่ิ�มีเติมี	
ทั�งนี�	เพืื่�อริองริบักำ�ริเตบิโตข้องธิร้ิกิำจำและข้ย�ยง�นข้องบริิษัทัฯ	ทั�งในปริะเทศและต่�งปริะเทศ	ตลอดจำนเพิื่�มีสัิดสิว่้นจำำ�นว้นกำริริมีกำ�ริ
อสิิริะใหส้ิอดคำล้องกัำบเกำณฑ์์ข้องกำ�ริกำำ�กำบัด้แลกำจิำกำ�ริที�ดี	คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัได้เหน็ชีอบต�มีข้้อเสินอข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนด
คำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	เมีื�อว้ันที�	31	สิิงห�คำมี	2564	และที�ปริะชี้มีว้ิสิ�มีัญผู้้้ถืือห้้น	เมีื�อว้ันที�	12	ต้ล�คำมี	2564	ได้มีีมีติ
เลือกำศ�สิตริ�จำ�ริย์	(พื่ิเศษั)	ดริ.	กำิตติพื่งษั์	กำิตย�ริักำษั์	เป็นกำริริมีกำ�ริบริิษััทที�เป็นกำริริมีกำ�ริอิสิริะเพื่ิ�มีเติมี
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2.		 การกำาหนดค่าต่อบแทนของกรรมการบริษััทและผิ้�บริหารระดับส้ง
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริได้พื่จิำ�ริณ�แนว้ท�งกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนข้องกำริริมีกำ�ริบริิษัทัและ

ผู้้บ้ริิห�ริริะดับส้ิง	วิ้ธิกีำ�ริและหลกัำเกำณฑ์์กำ�ริกำำ�หนดคำ�่ตอบแทนที�เป็นธิริริมี	ปริะเมีนิคำ�่ตอบแทนข้องผู้้บ้ริิห�ริริะดับส้ิงให้สิอดคำลอ้ง
กำับผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�น	 โดยได้ว่้�จ้ำ�งผู้้้เชีี�ยว้ชี�ญอิสิริะจำ�กำภ�ยนอกำมี�เป็นที�ปร่ิกำษั�ในกำ�ริห�ข้้อม้ีลและให้คำำ�ปร่ิกำษั�ข้้อแนะนำ�เพืื่�อ
ปริะกำอบกำ�ริพิื่จำ�ริณ�ข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	และไดพ้ื่จิำ�ริณ�คำว้�มีเหมี�ะสิมีข้องคำ�่ตอบแทน
กำริริมีกำ�ริบริิษััทสิำ�หริับปี	2564	โดยเปริียบเทียบอ้�งอิงจำ�กำอ้ตสิ�หกำริริมีปริะเภทเดียว้กำัน	กำ�ริปฏิิบัติง�นที�ผู้่�นมี�	ปริะสิบกำ�ริณ์	
ภ�ริะหน้�ที�	ข้อบเข้ตข้องบทบ�ทและคำว้�มีริบัผู้ดิชีอบ	ริว้มีถืง่พื่จิำ�ริณ�กำ�ริข้ย�ยตัว้ท�งธิร้ิกำจิำ	ฐ�นะท�งกำ�ริเงนิ	และผู้ลปริะกำอบกำ�ริ 
ข้องบริิษัทัฯ	และเหน็ชีอบใหน้ำ�เสินอต่อที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัก่ำอนนำ�เสินอต่อที�ปริะช้ีมีผู้้้ถือืห้้นพื่จิำ�ริณ�อน้มัีตคิำ�่ตอบแทน
กำริริมีกำ�ริในอัตริ�เดิมีที�ที�ปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นสิ�มีัญปริะจำำ�ปี	 2563	 ได้มีีมีติอน้มัีติไว้้และที�ปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นสิ�มีัญปริะจำำ�ปี	 2564	 
เมีื�อว้ันที�	23	เมีษั�ยน	2564	ได้มีีมีติอน้มีัติคำ่�ตอบแทนกำริริมีกำ�ริต�มีที�คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเสินอดังกำล่�ว้

คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ�่ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริได้พิื่จำ�ริณ�ค่ำ�ตอบแทนปริะจำำ�ริ�ยเดอืนและบำ�เหนจ็ำปริะจำำ�ปี	2564	 
ข้องปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริและปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ	โดยเปริียบเทียบคำ่�ตอบแทนกำับบริิษััทชีั�นนำ�ที�มีีข้น�ดใหญ่ในปริะเทศ 
และบริิษััทค้ำ�ปลีกำชัี�นนำ�ในภ้มิีภ�คำเอเชีีย	 เห็นว้่�มีีคำว้�มีเหมี�ะสิมีและให้เป็นไปต�มีหลักำกำ�ริแผู้นกำ�ริจ่ำ�ย	 (Management	 
Incentive	Plan	–	MIP)	ที�คำณะกำริริมีกำ�ริบริษิััทไดเ้คำยอนม้ีัตไิว้	้โดยตัว้ชีี�ว้ดัและคำ่�เป้�หมี�ยเพื่ื�อเป็นเกำณฑ์์ในกำ�ริใหบ้ำ�เหนจ็ำพื่เิศษั
แกำ่กำริริมีกำ�ริบริิห�ริข้องบริิษััทฯ	ปริะจำำ�ปี	2564	 ได้แกำ่	ผู้ลตอบแทนต่อสิ่ว้นข้องผู้้้ถืือห้้น	คำว้�มีพื่่งพื่อใจำข้องล้กำคำ้�	และคำะแนนที� 
ใช้ีปริะเมีินปริะสิิทธิิผู้ลกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำต�มีแนว้ท�งกำ�ริพัื่ฒน�อย่�งยั�งยืนข้องบริิษััทฯ	 เพืื่�อกำ�ริรัิบคำัดเลือกำเป็นสิมี�ชิีกำข้องดัชีนี
แห่งคำว้�มียั�งยืน	(DJSI)	

3.		 การดำาเนินงานแผินส่บทอดต่ำาแหน่งงาน	(Succession	Plan)	ของผิ้�บริหารระดับส้ง
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริได้พื่ิจำ�ริณ�รัิบทริ�บกำ�ริดำ�เนินง�นแผู้นสืิบทอดตำ�แหน่งง�นข้อง 

ผู้้บ้ริิห�ริริะดบัส้ิง	เพืื่�อให้องคำก์ำริมีีผู้้ส้ิบืทอดตำ�แหน่งริะดบัผู้้บ้ริิห�ริริะดบัส้ิงหริอืผู้้น้ำ�ที�สิำ�คำญั	ริกัำษั�ข้ดีคำว้�มีสิ�มี�ริถืในกำ�ริแข้ง่ข้นั	 
ข้บัเคำลื�อนองคำก์ำริในปัจำจำบ้นัและอน�คำตให้เติบโตอย�่งยั�งยนื	(Sustain	Business	Growth)	ซึ่่�งเป็นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงด�้นทริพัื่ย�กำริ 
บ้คำคำล	และริักำษั�บ้คำล�กำริที�มีีศักำยภ�พื่สิ้งให้อย้่ริ่ว้มีสิริ้�งคำว้�มีสิำ�เริ็จำกำับองคำ์กำริ	(Risk	Management	in	terms	of	Human	Capital	
Management)	 ริว้มีถื่งเป็นกำ�ริพื่ัฒน�บ้คำล�กำริที�มีีศักำยภ�พื่ภ�ยในองคำ์กำริให้เติบโตกำ้�ว้หน้�เป็นผู้้้บริิห�ริริะดับสิ้งข้่�นไป	 โดยผู้่�น
กำริะบว้นกำ�ริพื่ัฒน�อย่�งเป็นริะบบและต่อเนื�อง

4.		 การปรับปรุงแก�ไขกฎบัต่รคณะกรรมการกำาหนดค่าต่อบแทนและสรรหากรรมการ
คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดค่ำ�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริได้พื่ิจำ�ริณ�กำ�ริปรัิบปร้ิงแกำ้ไข้กำฎบัตริคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนด 

คำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริเพื่ื�อให้เป็นไปต�มีแนว้ปฏิิบัติที�ดีสิำ�หรัิบคำณะกำริริมีกำ�ริในกำ�ริกำำ�หนดกำลย้ทธิ์ท�งธิ้ริกำิจำเพื่ื�อ 
คำว้�มียั�งยนื	(ด�้น	ESG)	ที�จำดัทำ�โดยสิมี�คำมีสิง่เสิริิมีสิถื�บนักำริริมีกำ�ริบริิษัทัไทย	(IOD)	โดยใหส้ิอดคำลอ้งกำบัสิ�ริะต�มีหลกัำกำ�ริกำำ�กำบั 
ด้แลกิำจำกำ�ริที�ดีสิำ�หรัิบบริิษััทจำดทะเบียนไทย	ปี	 2560	 (CG	 CODE)	 ข้องสิำ�นักำง�น	 กำ.ล.ต.	 ในหัว้ข้้อเรืิ�องข้องอำ�น�จำดำ�เนินกำ�ริ	
องคำ์ปริะกำอบ	 คำ้ณสิมีบัติ	 แผู้นกำ�ริพื่ัฒน�กำริริมีกำ�ริ	 กำ�ริปริะช้ีมี	 และกำ�ริริ�ยง�นผู้ลกำ�ริปฏิิบัติหน้�ที�ข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนด 
คำ�่ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	และที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั	เมืี�อว้นัที�	12	พื่ฤษัภ�คำมี	2564	ไดมี้ีมีตอิน้มีตักิำ�ริปริบัปร้ิงแกำ้ไข้ 
กำฎบัตริคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริดังกำล่�ว้

5.		 การประเมินต่นเองของกรรมการกำาหนดค่าต่อบแทนและสรรหากรรมการ
จำ�กำคำะแนนผู้ลกำ�ริปริะเมีินตนเองข้องกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ	ริ�ยคำณะ	สิำ�หริับปี	2564	โดยได้

เปริยีบเทยีบกำบักำฎบตัริ	ปริ�กำฏิว่้�ได้คำะแนนกำ�ริดำ�เนนิง�นได้อย่�งดเียี�ยมีร้ิอยละ	100	สิร้ิปได้ว่้�คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ�่ตอบแทน
และสิริริห�กำริริมีกำ�ริได้ปฏิิบัติหน้�ที�อย่�งมีีปริะสิิทธิิผู้ลและเป็นไปต�มีข้อบเข้ตหน้�ที�ที�กำำ�หนดไว้้ในกำฎบัตริ
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คำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ�่ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริได้ปฏิิบัติหน�้ที�ต�มีที�คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัมีอบหมี�ยอย่�งริอบคำอบ
และริะมีัดริะว้ัง	 โดยเฉพื่�ะอย่�งยิ�งกำ�ริพิื่จำ�ริณ�คำว้�มีเหมี�ะสิมีข้องบ้คำคำลที�จำะเสินอแต่งตั�งเป็นกำริริมีกำ�ริ	 เพืื่�อให้มัี�นใจำว่้�บ้คำคำล 
ดังกำล่�ว้เป็นผู้้้ที�มีีคำว้�มีร้้ิ	 คำว้�มีสิ�มี�ริถื	 และมีีปริะสิบกำ�ริณ์อันเป็นปริะโยชีน์ต่อกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกิำจำข้องบริิษััทฯ	 และมีีคำ้ณสิมีบัติ 
คำริบถื้ว้นต�มีพื่ริะริ�ชีบัญญัติบริิษััทมีห�ชีนจำำ�กัำด	 พื่.ศ.	 2535	 ปริะกำ�ศคำณะกำริริมีกำ�ริตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย	 และ
ปริะกำ�ศคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับตล�ดท้น	

	 ในน�มีข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ�่ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ

	 (พื่ล.ต.อ.	พื่ัชีริว้�ท	ว้งษั์สิ้ว้ริริณ)
	 ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริกำำ�หนดคำ่�ตอบแทนและสิริริห�กำริริมีกำ�ริ
	 ว้ันที�	27	มีกำริ�คำมี	2565
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รายงานข้องคณะกรรมูการบริหาร

คำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริโดยกำ�ริแต่งตั�งข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีีจำำ�นว้น	 9	 ท่�น	 ปริะกำอบด้ว้ย	 กำริริมีกำ�ริบริิษััทจำำ�นว้น	 5	 ท่�น	
ได้แกำ่	1.	น�ยกำ่อศักำดิ�	ไชียริัศมีีศักำดิ�	ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	2.	น�ยพื่ิทย�	เจำียริว้ิสิิฐกำ้ล	ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	3.	น�ยปิยะว้ัฒน์	 
ฐิตะสิัทธิ�ว้ริกำ้ล	ริองปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	4.	น�ยอำ�ริ้ง	สิริริพื่สิิทธิิ�ว้งศ์	และ	5.	น�ยธิ�นินทริ์	บ้ริณมี�นิต	และผู้้้บริิห�ริข้องบริิษััทฯ	 
และบริิษััทยอ่ยอีกำ	4	ท่�น	ไดแ้กำ่	1.	น�ยว้เิศษั	ว้ศิิษัฎ์ว้ญิญู้	2.	น�ยทว้ศีักำดิ�	แกำ้ว้ริัตนปัทมี�	3.	น�ยว้เิชียีริ	จำ่งว้โิริจำน	์และ	4.	น�งสิ�ว้ล�ว้ณัย์	
เตียงหงษั�กำ้ล	โดยมีีน�ยสิ้พื่จำน์	ชีิตเกำษัริพื่งศ์	เลข้�น้กำ�ริบริิษััท	เป็นเลข้�น้กำ�ริคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

คำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริได้ปฏิิบัติง�นต�มีข้อบเข้ตอำ�น�จำหน้�ที�ที�ได้ริับมีอบหมี�ยจำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	 โดยในริอบปี	 2564	 
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริได้มีีกำ�ริปริะชี้มีริว้มี	15	คำริั�ง	เป็นกำ�ริปริะชี้มีต�มีว้�ริะปกำติริ�ยเดือน	12	คำริั�ง	และว้�ริะพื่ิเศษั	3	คำริั�ง	ในแต่ละว้�ริะ
กำ�ริปริะช้ีมีไดมี้ีกำ�ริปริะช้ีมีริว่้มีกำบัผู้้บ้ริิห�ริข้องบริิษัทัฯ	และบริิษัทัยอ่ย	ตลอดจำนที�ปร่ิกำษั�ข้องบริิษัทัฯ	เพืื่�อกำ�ริริ�ยง�นผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�น	 
นำ�เสินอข้้อม้ีลต�มีว้�ริะกำ�ริปริะช้ีมีเพืื่�อพื่ิจำ�ริณ�และรัิบทริ�บ	 และเสินอแนะข้้อคิำดเห็น	 ทั�งนี�	 มีีกำ�ริสิร้ิปริ�ยง�นกำ�ริปฏิิบัติง�นข้อง 
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริเพื่ื�อเสินอต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทท้กำปี	โดยมีีปริะเด็นที�มีีสิ�ริะสิำ�คำัญพื่อสิริ้ปได้ดังนี�

1.	 พื่ิจำ�ริณ�กำลั�นกำริองว้ัตถื้ปริะสิงคำ์	 เป้�หมี�ยท�งธิ้ริกำิจำ	 ว้ิสิัยทัศน์	 พื่ันธิกำิจำ	 กำลย้ทธิ์	 และแผู้นกำ�ริดำ�เนินง�นข้องบริิษััทฯ	 และ
บริิษััทย่อย	ริว้มีถื่งงบปริะมี�ณและโคำริงกำ�ริลงท้นข้องบริิษััทฯ	และบริิษััทย่อย	ทั�งกำ�ริลงท้นจำ�กำกำ�ริดำ�เนินง�นต�มีปกำติและ
กำ�ริลงท้นสิำ�หริับโคำริงกำ�ริใหมี่	สิำ�หริับปี	2565	กำ่อนนำ�เสินอต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเพื่ื�อพื่ิจำ�ริณ�อน้มีัติ

2.	 พื่ิจำ�ริณ�ติดต�มีผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นข้องบริิษััทฯ	 และบริิษััทย่อยเป็นปริะจำำ�ริ�ยเดือน	 ริ�ยไตริมี�สิ	 ตลอดจำนคำว้�มีกำ้�ว้หน้�
ข้องโคำริงกำ�ริลงท้น	 และพิื่จำ�ริณ�ริับทริ�บริ�ยง�นผู้ลง�นริว้มีทั�งปัญห�หรืิออ้ปสิริริคำที�เกิำดข่้�น	 พื่ร้ิอมีทั�งให้คำำ�แนะนำ�เพืื่�อ 
กำ�ริปริับปริ้งแกำ้ไข้เพื่ื�อให้กำ�ริดำ�เนินง�นมีีปริะสิิทธิิภ�พื่มี�กำยิ�งข้่�น

3.	 พื่ิจำ�ริณ�ริ�ยง�นกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงและกำ�ริจำัดกำ�ริคำว้�มีเสีิ�ยงเป็นปริะจำำ�ริ�ยเดือน	 ทั�งคำว้�มีเสีิ�ยงเดิมีและคำว้�มีเสีิ�ยง 
ที�เกำิดข่้�นใหมี่	 ได้แกำ่	 Business	 Risk,	 Emerging	 Risk	 และ	 Sustainability	 Risk	 ริว้มีถ่ืงคำว้�มีเสีิ�ยงจำ�กำกำ�ริริะบ�ดข้อง 
โริคำติดเชีื�อ	COVID-19	ริะลอกำใหม่ี	คำว้�มีเสิี�ยงต่อภัยคำ้กำคำ�มีท�งไซึ่เบอริ์	(Cyber	Security)	และผู้ลกำริะทบต่อคำว้�มีต่อเนื�อง
ข้องธิ้ริกำิจำ	(Business	Continuity	Management	–	BCM)	ตลอดจำนคำว้�มีท้�ท�ยกำ�ริบริิห�ริฟื้้นฟ้ธิ้ริกำิจำจำ�กำว้ิกำฤตเศริษัฐกำิจำ
จำ�กำภัยโคำว้ิด	กำ่อนนำ�เสินอต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเพื่ื�อพื่ิจำ�ริณ�ริับทริ�บท้กำคำริ่�งปี

4.	 พื่ิจำ�ริณ�กำลั�นกำริองโคำริงกำ�ริลงท้นข้น�ดใหญ่ข้องบริิษััทฯ	 และบริิษััทย่อยที�มีีม้ีลคำ่�เกำินกำว่้�	 200	 ล้�นบ�ท	 เพืื่�อนำ�เสินอต่อ 
ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริเพืื่�อพิื่จำ�ริณ�อน้มีติัสิำ�หรัิบโคำริงกำ�ริลงทน้ที�มีีข้น�ดไม่ีเกำนิ	500	ล้�นบ�ท	และนำ�เสินอต่อคำณะกำริริมีกำ�ริ 
บริิษััทเพื่ื�อพื่ิจำ�ริณ�อน้มีัติสิำ�หริับโคำริงกำ�ริลงท้นที�มีีข้น�ดเกำินกำว้่�	500	ล้�นบ�ท

5.	 พื่จิำ�ริณ�อน้มีตักิำ�ริตอ่สิญัญ�หลักำคำว้�มีริว่้มีมีอืดำ�เนินธิร้ิกำจิำริ�้นสิะดว้กำซึ่ื�อ	(7-Eleven)	ในสิถื�นีบริิกำ�ริ	ปตท.	ทั�ว้ปริะเทศกำบั
บริิษัทั	ปตท.	นำ��มีนัและกำ�ริคำ�้ปลกีำ	จำำ�กัำด	(มีห�ชีน)	โดยมีีกำำ�หนดริะยะเว้ล�หลังจำ�กำคำริบอ�ย้สัิญญ�เดิมีตอ่เนื�องไปอกีำ	10	ปี

6.	 พื่ิจำ�ริณ�อน้มีัติกำ�ริข้ย�ยว้งเงินกำ�ริออกำและเสินอข้�ยห้้นกำ้้ข้องบริิษััทฯ	เพื่ิ�มีเติมีอีกำไมี่เกำิน	100,000	ล้�นบ�ท	ว้ัตถื้ปริะสิงคำ ์
เพืื่�อลดคำว้�มีเสีิ�ยงจำ�กำอัตริ�แลกำเปลี�ยนข้องเงินกำ้้สิกำ้ลเงินต่�งปริะเทศที�มีีอย่้และเพิื่�มีคำว้�มียืดหย่้นในกำ�ริบริิห�ริจำัดกำ�ริท�ง 
กำ�ริเงนิใหเ้หมี�ะสิมีกัำบอตัริ�ดอกำเบี�ย	ทั�งนี�	ว้งเงนิริว้มีสิำ�หรัิบกำ�ริออกำและเสินอข้�ยห้้นกำ้ข้้องบริิษัทัฯ	เมืี�อริว้มีกัำบว้งเงินในกำ�ริออกำ 
ห้น้กำ้เ้ดมิีจำะต้องไม่ีเกำนิ	295,000	ล้�นบ�ท	และให้นำ�เสินอต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัและที�ปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นเพืื่�อพิื่จำ�ริณ�อน้มัีติต่อไป

7.	 พื่จิำ�ริณ�อน้มีตักิำ�ริปริบัโคำริงสิริ�้งธิร้ิกิำจำกำ�ริกำริะจำ�ยสิินค้ำ�และคำลังสิินคำ�้ภ�ยในกำล่้มีธิร้ิกิำจำเพื่ื�อปริะโยชีนข์้องกำ�ริคำว้บริว้มีธิร้ิกิำจำ
ที�มีีสิ�ยธิร้ิกิำจำเดยีว้กำนั	อนัเป็นกำ�ริเพิื่�มีม้ีลคำ�่ข้องกำจิำกำ�ริหลงักำ�ริผู้น่กำกำำ�ลงั	เป็นกำ�ริปริะหยัดค่ำ�ใช้ีจำ�่ยในกำ�ริบริิห�ริจัำดกำ�ริและ
เป็นกำ�ริใชี้ทริัพื่ย�กำริให้มีีปริะสิิทธิิภ�พื่เพื่ิ�มีข้่�น

8.	 พื่ิจำ�ริณ�อน้มีัติกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำันเกำี�ยว้กำับกำ�ริจำำ�หน่�ยห้้นบ�งสิ่ว้นในบริิษััท	ออลล์	น�ว้	แมีนเนจำเมี้นท์	จำำ�กำัด	 
ใหแ้ก่ำบค้ำคำลที�เกำี�ยว้โยงกัำน	เพืื่�อริองรัิบสิภ�พื่กำ�ริแข้ง่ขั้นที�เพิื่�มีส้ิงข่้�นในธิร้ิกิำจำโลจำสิิติกำส์ิ	ก่ำอนนำ�เสินอต่อคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ 
และคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเพื่ื�อพื่ิจำ�ริณ�อน้มีัติต่อไป
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9.	 พื่ิจำ�ริณ�อน้มัีติกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำันเกำี�ยว้กำับกำ�ริลงท้นซึ่ื�อห้้นบ�งสิ่ว้นในบริิษััท	 เอ้กำ	 ดิจำิทัล	 จำำ�กัำด	 จำ�กำบ้คำคำล 
ที�เกำี�ยว้โยงกำัน	 เพื่ื�อปริะโยชีน์ในกำ�ริได้ข้้อมี้ลในริ้ปแบบต่�งๆ	ในด้�น	Digital	Marketing	 เพื่ื�อกำ้�ว้ให้ทันต่อกำ�ริเปลี�ยนแปลง
ข้องเทคำโนโลยีดจิำทิลัและสิงัคำมีแหง่เทคำโนโลย	ี5G,	6G	ในอน�คำต	กำอ่นนำ�เสินอต่อคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบและคำณะกำริริมีกำ�ริ
บริิษััทเพื่ื�อพื่ิจำ�ริณ�อน้มีัติต่อไป

10.	 พื่ิจำ�ริณ�อน้มีัติกำ�ริได้มี�และจำำ�หน่�ยไปซึ่่�งสิินทรัิพื่ย์เกำี�ยว้กำับกำ�ริรัิบโอน/กำ�ริโอนกำิจำกำ�ริทั�งหมีดข้องบริิษััท	 ซีึ่.พื่ี.	 ริีเทล	 
โฮลดิ�ง	จำำ�กำดั	โดย/ให้แกำ	่บริิษัทั	สิย�มีแมีค็ำโคำริ	จำำ�กำดั	(มีห�ชีน)	ซึ่่�งเป็นบริิษัทัย่อยข้องบริิษัทัฯ	และเข้้�ข่้�ยเป็นริ�ยกำ�ริได้มี� 
และจำำ�หน่�ยไปซึ่่�งสินิทริพัื่ยต์�มีหลกัำเกำณฑ์ข์้องปริะกำ�ศคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับตล�ดท้น	และยงัเข้้�ข้่�ยเป็นกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริกำับ
บ้คำคำลที�เกำี�ยว้โยงกำันข้องบริิษััทจำดทะเบียนต�มีปริะกำ�ศคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับตล�ดท้น

	 นอกำจำ�กำนี�	ไดพ้ื่จิำ�ริณ�อน้มีตักิำ�ริเสินอข้�ยห้้นบ�งสิว่้นในบริิษัทั	สิย�มีแม็ีคำโคำริ	จำำ�กัำด	(มีห�ชีน)	ที�บริิษัทัฯ	ถืืออย่้ตอ่ปริะชี�ชีน
ทั�ว้ไป	 (Public	 Offering)	 เพืื่�อนำ�เงินที�ได้จำ�กำกำ�ริข้�ยห้้นไปชีำ�ริะเงินก้้ำยืมี	 ข้ย�ยธิ้ริกำิจำ	 และใช้ีเป็นเงินท้นหม้ีนเวี้ยน	 และ 
ยังเป็นกำ�ริเพิื่�มีกำ�ริกำริะจำ�ยกำ�ริถืือห้้นโดยผู้้้ถืือห้้นริ�ยย่อย	 (Free	 Float)	 ข้องห้้น	Makro	 กำ�ริทำ�ธิ้ริกำริริมีดังกำล่�ว้ข้้�งต้น 
ให้นำ�เสินอต่อคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	 และที�ปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นเพืื่�อพื่ิจำ�ริณ�อน้มีัติต่อไป	พื่ร้ิอมีกำันนี�	 
เพืื่�อปฏิิบัติให้เป็นไปต�มีหลักำเกำณฑ์์ต�มีปริะกำ�ศกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริได้มี�หริือจำำ�หน่�ยไปซึ่่�งสิินทรัิพื่ย์และกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริ 
ที�เกำี�ยว้โยงกำัน	ได้พื่ิจำ�ริณ�แต่งตั�งที�ปริ่กำษั�ท�งกำ�ริเงินอิสิริะเพื่ื�อให้คำว้�มีเห็นต่อผู้้้ถืือห้้นในกำ�ริทำ�ธิ้ริกำริริมีดังกำล่�ว้

11.	 พื่ิจำ�ริณ�รัิบทริ�บผู้ลสิำ�ริว้จำกำ�ริกำำ�กัำบด้แลกำิจำกำ�ริข้องบริิษััทจำดทะเบียนไทย	 (CGR)	 ปริะจำำ�ปี	 2564	 ซึ่่�งจำัดทำ�โดยสิมี�คำมี 
สิ่งเสิริิมีสิถื�บันกำริริมีกำ�ริบริิษััทไทย	(IOD)	โดยบริิษััทฯ	ได้อย้่ในริะดับ	5	ด�ว้	หริือเกำณฑ์์ดีเลิศ	ริับทริ�บกำ�ริที�บริิษััทฯ	ได้ริับ 
คำดัเลอืกำเป็นสิมี�ชิีกำในดชัีนีชัี�นนำ�ข้องโลกำ	FTSE4Good	Index	2021	ในกำล่้มี	Food	Retailers	&	Wholesalers	เป็นปีที�	4	ติดตอ่กำนั	 
และริบัทริ�บกำ�ริที�บริิษัทัฯ	ไดร้ิบัคำดัเลือกำเป็นสิมี�ชิีกำดชัีนคีำว้�มียั�งยืนด�ว้โจำนสิ	์(Dow	Jones	Sustainability	Indices	–	DJSI	2021)	 
อ้ตสิ�หกำริมี	Food	&	Staples	Retailing	กำล้่มีดัชีนี	DJSI	Emerging	Markets	ต่อเนื�องเป็นปีที�	5	และกำล้่มีดัชีนี	DJSI	World	 
ต่อเนื�องเป็นปีที�	4	และยังเป็นผู้้้นำ�อ้ตสิ�หกำริริมี	(Industry	Leader)	ดังกำล่�ว้อีกำด้ว้ย

12.	 พื่ิจำ�ริณ�ริับทริ�บริ�ยง�นกำ�ริปริะช้ีมีข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทที�ไมี่เป็นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	 ปี	 2564	 เพืื่�อนำ�คำว้�มีคำิดเห็น	 
ข้้อเสินอแนะข้องกำริริมีกำ�ริไปปริับปริ้งแกำ้ไข้กำ�ริดำ�เนินง�นข้องบริิษััทฯ	และบริิษััทย่อยให้เหมี�ะสิมีต่อไป

13.	 พื่ิจำ�ริณ�ริับทริ�บริ�ยง�นคำะแนนผู้ลกำ�ริปริะเมีินตนเองในกำ�ริปฏิิบัติง�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริริ�ยคำณะ	ปริะจำำ�ปี	2564	
ที�ได้คำะแนนผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นอย้่ในริะดับดีเยี�ยมีริ้อยละ	90	และอย้่ในริะดับดีริ้อยละ	10	ซึ่่�งผู้ลคำะแนนดีกำว้่�ปีที�แล้ว้

	 ในน�มีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ

	 (น�ยกำ่อศักำดิ�	ไชียริัศมีีศักำดิ�)
	 ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ
	 ว้ันที�	25	มีกำริ�คำมี	2565
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รายงานคณะกรรมูการบริหารความูเสี่ยง

บริิษัทั	ซึ่พีื่	ีออลล์	จำำ�กัำด	(มีห�ชีน)	และบริิษัทัยอ่ย	(“บริิษัทัฯ”)	ไดจ้ำดัให้มีีนโยบ�ยและแผู้นกำ�ริบริิห�ริจำดักำ�ริคำว้�มีเสีิ�ยงที�เกำี�ยว้ข้้อง
อย่�งคำริอบคำล้มีโดยคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	 บริิษััทฯ	 ถืือว้่�คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	 ผู้้้บริิห�ริ	 และพื่นักำง�นท้กำคำนเป็นเจำ้�ข้อง 
คำว้�มีเสีิ�ยง	มีีหน�้ที�ริบัผู้ดิชีอบในกำ�ริศก่ำษั�	ว้เิคำริ�ะห์	ปริะเมิีนโอกำ�สิ	และริะดบัคำว้�มีร้ินแริงข้องผู้ลกำริะทบที�อ�จำมีีผู้ลตอ่กำ�ริดำ�เนนิธิร้ิกำจิำ
ข้องบริิษััทฯ	 และห�มี�ตริกำ�ริในกำ�ริจำำ�กำัด	 ป้องกำัน	 ริว้มีทั�งจำัดทำ�แผู้นคำว้บคำ้มีคำว้�มีเสีิ�ยงให้สิอดคำล้องกำับวั้ตถื้ปริะสิงค์ำ	 เป้�หมี�ย	 และ 
แผู้นกำลย้ทธิ์บริิษััทฯ	ตลอดจำนปริะเมีินปริะสิิทธิิภ�พื่ข้องกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง	ริว้มีทั�งติดต�มีสิถื�นกำ�ริณ์และเหต้ปัจำจำัยข้องคำว้�มีเสิี�ยง 
ที�อ�จำเปลี�ยนแปลงได้ตลอดเว้ล�	แลว้้ริ�ยง�นใหค้ำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัได้ทบทว้นนโยบ�ยและแนว้ท�งกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงอย่�งริอบด้�น
ปีละ	2	คำรัิ�ง	ทั�งนี�	เพืื่�อสิร้ิ�งคำว้�มีมัี�นใจำว่้�บริิษัทัฯ	มีีริะบบกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงสิอดคำล้องในแนว้ท�งเดยีว้กัำนทั�ว้ทั�งองค์ำกำริ	และเป็นสิว่้นหน่�ง 
ในกำ�ริตัดสิินใจำข้องกำ�ริกำำ�หนดย้ทธิศ�สิตริ์แผู้นง�นและกำ�ริดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ	 ข้ององคำ์กำริได้อย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่และปริะสิิทธิิผู้ล
อย่�งยั�งยืน

	บริิษััทฯ	 ได้ทบทว้นกำริอบกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยงและกำำ�กำับให้ท้กำหน่ว้ยง�นปฏิิบัติต�มีอย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่	 โดยถืือว้่�กำ�ริบริิห�ริ
คำว้�มีเสีิ�ยงเป็นสิ่ว้นหน่�งข้องกำ�ริจำัดทำ�แผู้นกำลย้ทธ์ิองคำ์กำริและกำ�ริทำ�ง�น	 ซึ่่�งในปี	 2564	 ที�ผู่้�นมี�	 ได้แต่งตั�งตัว้แทนหน่ว้ยง�นบริิห�ริ
คำว้�มีเสีิ�ยงเป็นสิว่้นหน่�งข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำลย้ทธิอ์งคำก์ำริ	ซึ่่�งปริะกำอบดว้้ยตวั้แทนด้�นกำลย้ทธิ	์งบปริะมี�ณ	ทริพัื่ย�กำริบค้ำคำล	คำว้�มียั�งยนื	 
และคำว้�มีเสีิ�ยง	เพืื่�อพื่จิำ�ริณ�แผู้นกำลย้ทธิอ์งคำก์ำริและแผู้นจำดักำ�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	ริว้มีทั�งกำ�ริดำ�เนนิง�นด�้นต�่งๆ	ข้องปี	2565	ให้เกำดิปริะสิิทธิภิ�พื่ 
และปริะสิิทธิิผู้ลส้ิงส้ิด	 นอกำจำ�กำนี�	 ยังได้จำัดให้มีีกำ�ริปริะเมีิน	 Risk	 Score	 เพืื่�อวั้ดคำว้�มีสิ�มี�ริถืในกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงข้องหน่ว้ยง�น 
ริว้มีทั�งให้ข้้อเสินอแนะ	 นำ�ไปพัื่ฒน�และปริับปร้ิงปริะสิิทธิิภ�พื่ริะบบบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงข้องท้กำพืื่�นที�กำว่้�	 70	 หน่ว้ยง�น	 ในท้กำไตริมี�สิ 
หริืออย่�งน้อย	 4	 คำรัิ�งต่อปี	 ริว้มีทั�งเปิดบริิกำ�ริให้คำำ�แนะนำ�ท�งออนไลน์เพื่ื�อแลกำเปลี�ยนคำว้�มีริ้้และตัว้อย่�งที�ดีในกำ�ริยกำริะดับคำะแนน	
Risk	Score	หน่ว้ยง�นผู้่�นโคำริงกำ�ริ	Risk	Score	Clinic	ในท้กำสิัปด�ห์	สิำ�หริับหน่ว้ยง�นที�มีีผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นที�ดีต่อเนื�องจำะมีีกำ�ริยกำย่อง
ปริะกำ�ศเชีิดชี้โดย	Enterprise	Risk	Manager	และปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	ริว้มีทั�งนำ�จำ้ดเริียนริ้้ที�ดีไปเผู้ยแพื่ริ่ให้นักำบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยง
ได้นำ�ไปพื่ัฒน�ต่อยอดให้ดียิ�งข้่�นต่อไป

บริิษััทฯ	 ได้จำัดให้มีีกำ�ริสัิมีมีน�นักำบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงปริะจำำ�หน่ว้ยง�น	 Risk	 Champion	 อย่�งต่อเนื�องท้กำไตริมี�สิหริืออย่�งน้อย	 
4	คำรัิ�งต่อปี	เพืื่�อยกำริะดับคำว้�มีร้้ิ	คำว้�มีสิ�มี�ริถืข้องนักำบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	ให้ทันตอ่สิถื�นกำ�ริณ์คำว้�มีเสีิ�ยงด้�นกำลย้ทธ์ิ	ด้�นกำ�ริดำ�เนนิกำ�ริ	
ด้�นกำ�ริเงิน	ด้�นกำฎหมี�ย	ริว้มีทั�งด้�นคำว้�มียั�งยืนและธิริริมี�ภิบ�ล	โดยมีีผู้้้เข้้�ริ่ว้มีกำว้่�	500	คำน	

นอกำจำ�กำนี�	บริิษัทัฯ	ยังจำดัให้มีีคำณะปริะเมีนิคำว้�มีเสีิ�ยง	ซึ่่�งปริะกำอบด้ว้ยผู้้้เชีี�ยว้ชี�ญแตล่ะด้�นที�มีีคำว้�มีหล�กำหล�ย	เชีน่	ด้�นสืิ�อสิ�ริ
และภ�พื่ลักำษัณ์	ด้�นสิื�อสิ�ริปฏิิบัติกำ�ริริ้�น	กำฎหมี�ย	ทริัพื่ย�กำริบ้คำคำล	ด้�นอ�คำ�ริ	สิถื�นที�ริ้�น	ด้�น	Cyber	Security	และ	Data	Privacy	 
ริว้มีทั�งด้�นปริะสิ�นริัฐกำิจำ	และคำว้�มีปลอดภัย	อ�ชีีว้อน�มีัย	สิภ�พื่แว้ดล้อมี	เป็นต้น	ทำ�หน้�ที�ติดต�มีสิถื�นกำ�ริณ์กำ�ริเปลี�ยนแปลงจำ�กำ
ปัจำจำัยภ�ยในและภ�ยนอกำบริิษััทฯ	 ท้กำวั้น	 ตลอดเว้ล�	 เพืื่�อปริะเมีินและจัำดกำ�ริคำว้�มีเสีิ�ยงสิำ�คำัญ	 ริว้มีทั�งผู้ลกำริะทบอื�นๆ	 ซึ่่�งอ�จำทำ�ให้
แผู้นกำ�ริดำ�เนินท�งธิ้ริกำิจำไมี่ต่อเนื�อง

ในกำริณีที�มีีเหต้กำ�ริณ์เปลี�ยนแปลงสิำ�คำัญเร่ิงด่ว้น	 หน่ว้ยง�นบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	 (Risk	 Management)	 จำะจำัดให้มีีกำ�ริทบทว้น 
คำว้�มีเสีิ�ยงร่ิว้มีกัำบคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	เพืื่�อกำำ�หนดมี�ตริกำ�ริคำว้บคำม้ีสิำ�คำญัและริ�ยง�นเป็นว้�ริะพิื่เศษัตอ่คำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	 
(Executive	Committee)	ริับทริ�บโดยทันที

	 (น�ยกำ่อศักำดิ�	ไชียริัศมีีศักำดิ�)
	 ปริะธิ�นกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ
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เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานข้องคณะกรรมูการตรวจสอบ

คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัไดแ้ตง่ตั�งคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	ปริะกำอบดว้้ย	กำริริมีกำ�ริอสิิริะ	3	ท�่น	เป็นผู้้ท้ริงคำณ้ว้้ฒแิละมีีปริะสิบกำ�ริณ์
หล�ยด้�น	 ทั�งด้�นกำฎหมี�ย	 ด้�นกำ�ริบริิห�ริองคำ์กำริ	 ด้�นบัญชีีกำ�ริเงิน	 ด้�นภ�ษัีอ�กำริ	 และด้�นเศริษัฐศ�สิตริ์	 ซึ่่�งคำว้�มีร้้ิด้�นดังกำล่�ว้ 
ข้้�งต้นสินับสิน้นให้คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบมีีกำ�ริปฏิิบัติหน้�ที�ได้อย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่	โดยมีีองคำ์ปริะกำอบและคำ้ณสิมีบัติต�มีข้้อกำำ�หนด
ข้องสิำ�นกัำง�นคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำบัหลกัำทรัิพื่ย์และตล�ดหลกัำทรัิพื่ย์	(กำ.ล.ต.)	และตล�ดหลกัำทรัิพื่ย์แห่งปริะเทศไทย	(ตลท.)	ปริะกำอบด้ว้ย 
น�ยผู้ด้ง	เตชีะศริินทริ์	เป็นปริะธิ�นคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	น�ยปริีดี	บ้ญยัง	และน�งนำ��ผู้่�ง	ว้งศ์สิมีิทธิิ�	เป็นกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	โดยมีี
น�ยกำฤษัด�	เอื�อปิยะชี�ติ	เป็นเลข้�น้กำ�ริคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	

คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบได้ปฏิิบตัหิน�้ที�ต�มีที�ไดรั้ิบมีอบหมี�ยจำ�กำคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัและต�มีกำฎบัตริข้องคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ	 
โดยเน้นกำ�ริปฏิิบัติต�มีหลักำกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริที�ดี	 กำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงที�มีีปริะสิิทธิิผู้ล	 กำ�ริสิอบท�นริะบบกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยใน	 
เพืื่�อให้บริิษัทัฯ	มีีกำ�ริดำ�เนนิง�นที�มีีคำว้�มีโปร่ิงใสิ	ส้ิจำริิต	และเที�ยงธิริริมี	สิร้ิ�งคำว้�มียั�งยืนให้กำบับริิษัทัฯ	และเป็นปริะโยชีน์ส้ิงส้ิดตอ่ผู้้ถื้ือห้้น 
และผู้้้มีีสิ่ว้นได้เสิียท้กำฝ้่�ย

ในริอบปี	2564	คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบไดมี้ีกำ�ริปริะช้ีมีริว้มี	12	คำรัิ�ง	กำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบทั�ง	3	ท�่น	ไดเ้ข้้�ริว่้มีปริะช้ีมีคำริบทก้ำคำรัิ�ง	 
โดยได้มีีกำ�ริปริะช้ีมีริ่ว้มีกำับผู้้้ตริว้จำสิอบภ�ยในและบ�งว้�ริะได้ปริะช้ีมีริ่ว้มีกำับผู้้้สิอบบัญชีีภ�ยนอกำ	 ผู้้้บริิห�ริทั�งจำ�กำฝ้่�ยบัญชีีกำ�ริเงิน	 
และฝ้�่ยปฏิิบติักำ�ริ	ทั�งนี�	คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบไดร้ิ�ยง�นกำ�ริปฏิิบตังิ�นข้องคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบเพืื่�อเสินอต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทั 
ท้กำไตริมี�สิ	โดยมีีผู้ลกำ�ริปฏิิบัติง�นในริอบปีดังนี�

1.	 สิอบท�นงบกำ�ริเงินริ�ยไตริมี�สิและงบกำ�ริเงินริว้มีข้องบริิษััทฯ	 และบริิษััทย่อยปริะจำำ�ปี	 2564	 เพืื่�อให้มัี�นใจำว้่�กำ�ริจำัดทำ� 
งบกำ�ริเงนิข้องบริิษัทัฯ	และบริิษัทัยอ่ย	กำ�ริเปิดเผู้ยข้้อม้ีลปริะกำอบงบกำ�ริเงนิ	ริ�ยกำ�ริพื่เิศษั	กำ�ริปริบัปร้ิงบญัชีีและปริะมี�ณกำ�ริ 
ที�สิำ�คำญั	มีีคำว้�มีคำริบถืว้้น	เพีื่ยงพื่อ	เชืี�อถือืได	้โดยได้ริบัคำำ�ชีี�แจำงจำ�กำผู้้ส้ิอบบญัชีี	ฝ่้�ยจำดักำ�ริ	และผู้้ต้ริว้จำสิอบภ�ยในว่้�กำ�ริจำดัทำ� 
งบกำ�ริเงินเป็นไปต�มีข้้อกำำ�หนดข้องกำฎหมี�ยและมี�ตริฐ�นกำ�ริริ�ยง�นท�งกำ�ริเงิน	 นอกำจำ�กำนี�	 คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ 
ไดป้ริะช้ีมีร่ิว้มีกัำบผู้้้สิอบบัญชีีโดยไมีมี่ีฝ่้�ยจำดักำ�ริเข้้�ร่ิว้มีปริะช้ีมีด้ว้ย	1	คำรัิ�ง	เพืื่�อห�รืิอเกำี�ยว้กัำบคำว้�มีเป็นอสิิริะในกำ�ริปฏิิบัตหิน�้ที�	
และพิื่จำ�ริณ�ข้้อเสินอแนะตอ่ริะบบกำ�ริคำว้บคำม้ีภ�ยในข้องผู้้ส้ิอบบญัชีี	เพืื่�อใหมั้ี�นใจำไดว้้�่ข้้อสิงัเกำตสิำ�คำญัที�พื่บจำ�กำกำ�ริตริว้จำสิอบ 
ได้ริับกำ�ริพิื่จำ�ริณ�ดำ�เนินกำ�ริแกำ้ไข้จำ�กำฝ่้�ยบริิห�ริอย่�งเหมี�ะสิมี	 ซึ่่�งผู้้้สิอบบัญชีีได้ริ�ยง�นคำว้�มีเห็นแบบไม่ีมีีเงื�อนไข้	 
โดยไม่ีพื่บปริะเด็นปัญห�ที�เป็นสิ�ริะสิำ�คำญัในด้�นบัญชีีและกำ�ริเงิน	ผู้้ส้ิอบบญัชีีมีีคำว้�มีเป็นอิสิริะในกำ�ริปฏิิบัตหิน้�ที�โดยไม่ีถืก้ำ 
จำำ�กำัดข้อบเข้ตในกำ�ริตริว้จำสิอบ	และได้ริับคำว้�มีริ่ว้มีมีือเป็นอย่�งดีในกำ�ริปฏิิบัติง�น

	 คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบเห็นว่้�	ริ�ยง�นท�งกำ�ริเงินดังกำล่�ว้มีีคำว้�มีถืก้ำต้องต�มีที�คำว้ริในสิ�ริะสิำ�คำญัต�มีมี�ตริฐ�นกำ�ริริ�ยง�น 
ท�งกำ�ริเงนิ	และมีีกำ�ริเปิดเผู้ยข้้อม้ีลในงบกำ�ริเงนิ	หมี�ยเหต้ปริะกำอบงบกำ�ริเงนิ	คำริบถ้ืว้น	เพื่ยีงพื่อ	และทนัเว้ล�	ซึ่่�งเป็นปริะโยชีน์ 
ต่อผู้้้ถืือห้้นและผู้้้ใชี้งบกำ�ริเงิน

2.	 สิอบท�นและทบทว้นคำว้�มีเพื่ยีงพื่อและคำว้�มีเหมี�ะสิมีข้องริะบบกำ�ริคำว้บคำม้ีภ�ยในข้องบริิษัทัฯ	และบริิษัทัย่อย	เพืื่�อให้มัี�นใจำ
อย�่งสิมีเหต้สิมีผู้ลว้�่กำ�ริดำ�เนินง�นข้องบริิษัทัฯ	มีีริะบบกำ�ริคำว้บคำม้ีภ�ยในที�ด	ีเพีื่ยงพื่อ	เหมี�ะสิมี	โดยพิื่จำ�ริณ�จำ�กำริ�ยง�น
ผู้ลกำ�ริตริว้จำสิอบข้องผู้้้ตริว้จำสิอบภ�ยในท้กำเดือน	 เพืื่�อปริะเมีินริะบบกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยใน	 กำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	 กำ�ริกำำ�กัำบ
ด้แลกำิจำกำ�ริ	 คำว้�มีเชืี�อถืือได้ข้องริ�ยง�นท�งกำ�ริเงิน	 ริว้มีทั�งกำ�ริติดต�มีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริแกำ้ไข้ต�มีริ�ยง�นผู้ลกำ�ริตริว้จำสิอบ
ในปริะเด็นที�เป็นสิ�ริะสิำ�คำัญที�ผู้้้ตริว้จำสิอบภ�ยในและผู้้้สิอบบัญชีีเสินอแนะเพืื่�อป้องกัำนไม่ีให้เกำิดเหต้กำ�ริณ์ซึ่ำ��ข่้�นอีกำ	 ทั�งนี�
คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบได้สิอบท�นและอน้มีัติแผู้นง�นตริว้จำสิอบปริะจำำ�ปีที�สิอดคำล้องกำับเป้�หมี�ย	คำว้�มีเสิี�ยง	ซึ่่�งเชีื�อมีโยง 
สิอดคำล้องกำับกำลย้ทธิ์ด้�นคำว้�มียั�งยืนข้องบริิษััทฯ	 และได้ให้ข้้อแนะนำ�ที�เป็นปริะโยชีน์ต่อริะบบกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยใน	 และ 
กำ�ริพื่ัฒน�บ้คำล�กำริให้กำ้�ว้ทันต่อกำ�ริเปลี�ยนแปลงในย้คำดิจำิทัล

	 คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบเห็นว่้�	กำ�ริคำว้บคำม้ีภ�ยในข้องบริิษัทัฯ	มีีปริะสิิทธิภิ�พื่	เหมี�ะสิมี	เพีื่ยงพื่อกำบัสิภ�พื่กำ�ริดำ�เนินธิร้ิกิำจำ	
ริว้มีทั�งมีีริะบบกำ�ริตริว้จำสิอบภ�ยในข้องบริิษััทฯ	 เป็นไปอย่�งอิสิริะ	 แผู้นกำ�ริตริว้จำสิอบสิอดคำล้องกำับกำลย้ทธิ์และคำว้�มีเสีิ�ยง
ข้ององคำ์กำริ	
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3.	 สิอบท�นกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำันหริือริ�ยกำ�ริที�อ�จำมีีคำว้�มีข้ัดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน์ว้่�มีีคำว้�มีสิมีเหต้สิมีผู้ลและเป็น
ปริะโยชีน์ส้ิงส้ิดตอ่บริิษัทัฯ	และผู้้้ถือืห้้นเป็นสิำ�คำญั	และได้ผู้�่นกำ�ริอน้มัีติริ�ยกำ�ริจำ�กำผู้้้มีีอำ�น�จำอน้มีติั	ซึ่่�งไม่ีเป็นผู้้้มีีส่ิว้นได้เสิยี	
โดยบริษิััทฯ	มีีนโยบ�ยและแนว้ปฏิิบัตเิกำี�ยว้กำับคำว้�มีข้ัดแยง้ท�งผู้ลปริะโยชีน	์ตลอดจำนดแ้ลใหม้ีีกำ�ริเปิดเผู้ยข้้อมี้ลและปฏิบิัติ
ให้ถื้กำต้องต�มีปริะกำ�ศข้องคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับตล�ดท้นและกำฎหมี�ยอื�นที�เกำี�ยว้ข้้อง	 พื่ริ้อมีกำันนี�คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ 
ได้มีอบหมี�ยให้ผู้้้ตริว้จำสิอบภ�ยในเน้นกำ�ริสิอบท�นกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำันข้องบริิษััทฯ	 และบริิษััทย่อยกำับบ้คำคำล 
ที�เกีำ�ยว้โยงกัำนและริ�ยง�นกำ�ริเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกัำนในที�ปริะช้ีมีคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบและคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท 
ท้กำไตริมี�สิ	

	 คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบเห็นว้่�	 กำ�ริตกำลงเข้้�ทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยว้โยงกำันหริือริ�ยกำ�ริที�อ�จำมีีคำว้�มีข้ัดแย้งท�งผู้ลปริะโยชีน ์
มีีคำว้�มีโปร่ิงใสิ	เป็นธิริริมี	และเป็นปริะโยชีน์ส้ิงส้ิดต่อกำ�ริดำ�เนนิธิร้ิกิำจำข้องบริิษัทัฯ	และผู้้้ถือืห้้นด้ว้ยเงื�อนไข้ที�เป็นไปต�มีปกำติธิร้ิกิำจำ	 
เสิมืีอนที�ทำ�กำับบ้คำคำลภ�ยนอกำ	 สิำ�หริับริ�ยกำ�ริที�เกีำ�ยว้โยงกำันที�ข้น�ดและปริะเภทริ�ยกำ�ริที�ต้องดำ�เนินกำ�ริต�มีกำฎริะเบียบ 
ที�กำำ�หนด	ไดมี้ีกำ�ริเปิดเผู้ยข้้อม้ีลสิ�ริสินเทศอย�่งคำริบถืว้้น	ถืก้ำตอ้ง	และเพื่ยีงพื่อต�มีกำฎหมี�ยและกำฎริะเบยีบข้องคำณะกำริริมีกำ�ริ 
กำำ�กำับตล�ดท้น

4.	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัและผู้้้บริิห�ริได้ให้คำว้�มีสิำ�คำญักำบักำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยง	โดยมีีคำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงทำ�หน�้ที�
ปริะเมีนิคำว้�มีเสีิ�ยงใหค้ำริอบคำล้มีทก้ำด�้นทั�งปัจำจำยัภ�ยในและภ�ยนอกำ	โอกำ�สิที�อ�จำจำะเกำดิผู้ลกำริะทบและจำดัทำ�แผู้นกำ�ริจำดักำ�ริ
คำว้�มีเสีิ�ยงเพืื่�อปอ้งกำนัหรืิอลดผู้ลกำริะทบที�อ�จำเกำดิข่้�นตอ่กำ�ริดำ�เนินธิร้ิกิำจำใหอ้ย่้ในริะดับที�ยอมีรัิบได	้ในปี	2564	บริิษัทัฯ	ได้ให้
คำว้�มีสิำ�คำญักำบัคำว้�มีเสีิ�ยงด�้นคำว้�มีมัี�นคำงปลอดภยัท�งไซึ่เบอริ	์(Cybersecurity)	โดยบริิษัทัฯ	ไดมี้ีแผู้นกำ�ริริองริบัและตดิต�มี
ในเรืิ�องนี�อย�่งใกำลช้ีดิ	และจำ�กำสิถื�นกำ�ริณก์ำ�ริริะบ�ดข้องโริคำ	COVID-19	ที�เกำดิข่้�น	บริิษัทัฯ	ไดมี้ีกำ�ริปริะเมิีนสิถื�นกำ�ริณแ์ละ
คำว้�มีเสีิ�ยงที�อ�จำจำะเกำดิข่้�นเป็นริะยะๆ	พื่ร้ิอมีทั�งปริบักำลย้ทธิ์ในกำ�ริดำ�เนินธิร้ิกำจิำต�มีสิถื�นกำ�ริณท์ี�เปลี�ยนแปลงไปอย�่งริว้ดเริว็้	 
เพื่ื�อให้กำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	เป็นไปอย่�งต่อเนื�องไมี่หย้ดชีะงักำ	และท้กำ	6	เดือน	มีีกำ�ริสิริ้ปริ�ยง�นกำ�ริปฏิิบัติง�นข้อง
คำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยงให้คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบและคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััททริ�บ	

	 คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบเหน็ว่้�	บริิษัทัฯ	มีีริะบบกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงที�เหมี�ะสิมีและเพีื่ยงพื่อกัำบสิภ�พื่กำ�ริดำ�เนินธิร้ิกิำจำ	โดยมีี 
กำ�ริปริะเมีินคำว้�มีเสิี�ยง	กำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสิี�ยงและกำ�ริติดต�มีคำว้�มีคำืบหน้�	ริว้มีทั�งมีีกำ�ริทบทว้นคำว้�มีเสิี�ยงให้สิอดคำล้องกำับ
สิถื�นกำ�ริณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปอย่�งริว้ดเริ็ว้

5.	 คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบให้คำว้�มีสิำ�คำัญและเห็นว่้�	 ฝ่้�ยจำัดกำ�ริมีีแนว้นโยบ�ยที�แจำ้งชีัดในกำ�ริปฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ย	 โดยมีี 
กำ�ริจำัดตั�งหน่ว้ยง�นกำำ�กำับด้แลกำ�ริปฏิิบัติง�น	 (Compliance	 Unit)	 เพื่ื�อให้มีีกำ�ริปฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ยว้่�ด้ว้ยหลักำทริัพื่ย์และ
ตล�ดหลกัำทริพัื่ยฯ์	ข้้อกำำ�หนดข้องตล�ดหลกัำทริพัื่ยฯ์	ปริะมีว้ลรัิษัฎ�กำริ	กำฎหมี�ยคำ้ม้ีคำริองข้้อม้ีลสิว่้นบค้ำคำล	ริว้มีทั�งกำฎหมี�ยอื�น 
ที�สิำ�คำัญและเกำี�ยว้ข้้องกำับกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	 ตลอดจำนมีีนโยบ�ยและแนว้ปฏิิบัติกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิตคำอริ์ริัปชีัน	
จำ�กำกำ�ริสิอบท�นไม่ีพื่บเหต้กำ�ริณ์ใดที�มีีเจำตน�ที�จำะละเว้้นไม่ีปฏิิบตัติ�มี	หริอืมีีกำ�ริดำ�เนนิกำ�ริใดๆ	ที�ข้ดัแย้งกำบัข้้อกำำ�หนดข้อง
กำฎหมี�ย	ริะเบียบ	และข้้อกำำ�หนดที�เกำี�ยว้ข้้องกำับกำ�ริดำ�เนินธิ้ริกำิจำข้องบริิษััทฯ	อย่�งมีีนัยสิำ�คำัญ	

6.	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษัทัและผู้้้บริิห�ริ	มีีคำว้�มีม่้ีงมัี�นจำริิงจัำงในกำ�ริบริิห�ริง�นโดยย่ดหลกัำข้องกำ�ริกำำ�กำบัด้แลกำจิำกำ�ริที�ด	ีมีีกำ�ริดำ�เนนิ 
ธิ้ริกิำจำด้ว้ยคำว้�มีโปริ่งใสิ	 มีีกำ�ริปฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ย	 กำฎริะเบียบ	 ข้้อบังคัำบ	 และจำริริย�บริริณข้องบริิษััทฯ	 เพืื่�อเป็นกำ�ริสิร้ิ�ง 
คำว้�มีเชืี�อมัี�นให้กำับผู้้้ถืือห้้นและผู้้้มีีส่ิว้นได้เสิีย	 โดยได้แต่งตั�งคำณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กำับด้แลคำว้�มียั�งยืนและบริริษััทภิบ�ลเพืื่�อ 
ข้ับเคำลื�อนกำริะบว้นกำ�ริคำว้�มียั�งยืนและธิริริมี�ภิบ�ลให้ดำ�เนินไปอย่�งมีีปริะสิิทธิิภ�พื่และปริะสิิทธิิผู้ลยิ�งข่้�น	 สินับสิน้นและ 
สิ่งเสิริิมีกำ�ริป้องกำันกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิตคำอริ์ริัปชีัน	 โดยมีีชี่องท�งกำ�ริริับเริื�องริ้องเริียนและกำ�ริแจำ้งเบ�ะแสิกำ�ริท้จำริิต	 หริือ 
กำ�ริปฏิิบตังิ�นที�ข้ดัตอ่จำริริย�บริริณท�งธิร้ิกำจิำ	(Whistleblowing)	โดยพิื่จำ�ริณ�กำลั�นกำริองข้้อริอ้งเริยีนอย�่งเป็นธิริริมีตอ่ทก้ำฝ้�่ย	 
ตลอดจำนได้มีีมี�ตริกำ�ริคำ้้มีคำริองโดยไมี่เปิดเผู้ยผู้้้แจำ้งข้้อมี้ลและถืือเป็นคำว้�มีลับ	บริิษััทฯ	ได้เข้้�ริ่ว้มีโคำริงกำ�ริแนว้ริ่ว้มีปฏิิบัติ
ข้องภ�คำเอกำชีนไทยในกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิต	(Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	หริือ	CAC)	ปัจำจำ้บันบริิษััทฯ	
ได้ริับกำ�ริต่ออ�ย้กำ�ริริับริองกำ�ริเป็นสิมี�ชิีกำฯ	 คำรัิ�งที�	 1	 นอกำจำ�กำนี�	 บริิษััทฯ	 ยังได้ชีักำชีว้นคำ้่คำ้�ให้เข้้�ริ่ว้มีในกำ�ริป้องกำันและ 
กำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิตคำอร์ิริัปชีัน	 ในโคำริงกำ�ริแนว้ร่ิว้มีปฏิิบัติข้องภ�คำเอกำชีนไทยในกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิตสิำ�หริับว้ิสิ�หกำิจำ 
ข้น�ดกำล�งและข้น�ดย่อมี	 (Small	 and	Medium	Enterprises	 หรืิอ	 SMEs)	ต่อเนื�องเป็นปีที�	 2	 ซึ่่�งในปีนี�มีี	 SMEs	 จำำ�นว้น	 
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เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

37	ริ�ย	ที�เข้้�ริ่ว้มีโคำริงกำ�ริฯ	ได้ลงน�มีปริะกำ�ศเจำตน�ริมีณ์เป็นแนว้ริ่ว้มีปฏิิบัติข้องภ�คำเอกำชีนไทยในกำ�ริต่อต้�นกำ�ริท้จำริิต	
และท�ง	CAC	ได้มีอบริ�งว้ัล	CAC	Change	Agent	Award	แกำ่บริิษััทฯ	เพื่ื�อเป็นกำ�ริข้อบคำ้ณที�บริิษััทฯ	มีีคำว้�มีมี้่งมีั�นในกำ�ริข้ย�ย
เคำริือข้่�ยธิ้ริกำิจำโปริ่งใสิในกำ�ริต่อต้�นกำ�ริคำอริ์ริัปชีันไปยังคำ้่คำ้�ข้องบริิษััทฯ

7.	 คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบได้มีีกำ�ริปริะเมีนิผู้ลกำ�ริปฏิิบติัง�นข้องตนเองเป็นปริะจำำ�ทก้ำปีต�มีหลกัำกำ�ริกำำ�กำบัด้แลกำจิำกำ�ริที�ดีข้อง
ตล�ดหลักำทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย	จำ�กำผู้ลกำ�ริปริะเมีินดังกำล่�ว้	คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบได้ปฏิิบัติหน้�ที�อย่�งมีีปริะสิิทธิิผู้ล
และเป็นไปต�มีข้อบเข้ตหน้�ที�และคำว้�มีริับผู้ิดชีอบต�มีหลักำกำ�ริกำำ�กำับด้แลกำิจำกำ�ริที�ดี

8.	 คำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบได้พื่ิจำ�ริณ�คัำดเลือกำผู้้้สิอบบัญชีีและให้คำว้�มีเห็นต่อคำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเพืื่�อข้ออน้มัีติต่อที�ปริะช้ีมี
ผู้้้ถืือห้้น	 และที�ปริะช้ีมีผู้้้ถืือห้้นได้มีีมีติอน้มัีติแต่งตั�งให้	 น�ยเจำริิญ	 ผู้้้สัิมีฤทธิิ�เลิศ	 น�ยว้ีริะชีัย	 รัิตนจำรัิสิกำ้ล	 และน�งมีัญช้ีภ�	
สิิงห์สิ้ข้สิว้ัสิดิ�	 แห่งบริิษััท	 เคำพื่ีเอ็มีจำี	ภ้มีิไชีย	สิอบบัญชีี	จำำ�กำัด	 ให้เป็นผู้้้สิอบบัญชีีสิำ�หริับปี	2565	คำ่�สิอบบัญชีีเป็นเงินริว้มี	
5,970,000	บ�ท

   
โดยภ�พื่ริว้มีคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบมีีคำว้�มีเห็นโดยสิร้ิปว้่�	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท	 คำณะกำริริมีกำ�ริบริิห�ริ	 ตลอดจำนฝ้่�ยจำัดกำ�ริ 

ข้องบริิษััทฯ	มีีคำว้�มีมี้่งมีั�นในกำ�ริปฏิิบัติหน้�ที�เพื่ื�อให้บริริล้เป้�หมี�ยที�ตั�งไว้้อย่�งมีีคำ้ณภ�พื่เยี�ยงมีืออ�ชีีพื่	โดยให้คำว้�มีสิำ�คำัญอย่�งยิ�งต่อ
กำ�ริดำ�เนนิง�นที�มีีปริะสิิทธิภิ�พื่และปริะสิิทธิผิู้ล	โปริง่ใสิ	และตริว้จำสิอบได	้มีีริะบบกำ�ริบริิห�ริคำว้�มีเสีิ�ยงที�เหมี�ะสิมี	มีีนโยบ�ยกำ�ริกำำ�กำบั
ด้แลกำิจำกำ�ริที�ดี	ตลอดจำนมีีริะบบกำ�ริคำว้บคำ้มีภ�ยในที�เหมี�ะสิมีและริัดกำ้มีเพื่ียงพื่อ

	 ว้ันที�	28	มีกำริ�คำมี	2565
	 ในน�มีคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ

	 (น�ยผู้ด้ง	เตชีะศริินทริ์)
	 ปริะธิ�นคำณะกำริริมีกำ�ริตริว้จำสิอบ
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