รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเวิลด์บอลรูม ชัน้ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุม
นางสาวอลิศา บูรณะบุตร ผู้ดาเนินการประชุม กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่านเข้ าสู่
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ของบริษัท เซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยแจ้ งระเบียบ
ปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรื อ COVID-19 ให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทุก
ท่านทราบ และได้ ชี ้แจงว่า ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 หรื อ Record Date
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 บริ ษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 22,395 ราย สาหรับในการประชุมครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมรวมทังสิ
้ ้น
1,618 ราย โดยมาประชุมด้ วยตนเอง 91 ราย และรับมอบฉันทะ 1,527 ราย รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 5,493,070,314 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 91.0806 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ ฎหมาย และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ มีกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมจานวน 14 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 93.33 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
และได้ แนะนา
กรรมการต่อผู้ถือหุ้นดังรายนามต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
นางปรารถนา มงคลกุล
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

6. ดร. อรรชกา สีบญ
ุ เรื อง
7. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
8.
9.
10.
11.

นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิลกั ษณ์ จิราธิวฒ
ั น์
นางยุวดี จิราธิวฒ
ั น์
นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการนโยบาย
ความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการนโยบายความเสีย่ ง
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12. นายทศ จิราธิวฒ
ั น์
13. นายพิชยั จิราธิวฒ
ั น์
14. นายญนน์ โภคทรัพย์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการนโยบายความเสีย่ ง /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

นอกจากนี ้ ได้ แนะนาผู้บริ หารที่เข้ าร่วมประชุมได้ แก่ คุณปิ ยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสาย
งานการเงิน คุณปเนต มหรรฆานุรักษ์ รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสายงานการเงิ น และคุณไท จิ ราธิ วัฒน์ รองประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารสายงานการเงิน และที่ปรึ กษาที่เข้ าร่ วมประชุมได้ แก่ คุณพรทิพย์ ริ มดุสิต ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และคุณภัทรพร มิลินทสูต ทนายความหุ้นส่วน และคุณณหทัย เกียรติวิญญู ทนายความ จากบริ ษัท
กฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด ซึ่งบริ ษัทฯ มอบหมายให้ เป็ นที่ปรึ กษาเพื่อดูแลให้ คาปรึ กษาให้ การดาเนินการประชุมเป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) จึงได้
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้ มาเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ของบริ ษัทฯ และขอให้
คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เลขานุการบริ ษัทฯ ชี ้แจงระเบียบปฏิบตั ิและข้ อบังคับในการประชุม
คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เลขานุการบริ ษัทฯ ชี ้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
การลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ ให้ ทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ ในช่องเห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านัน้ โดยการนับคะแนนเสียงสาหรับวาระทัว่ ไป บริ ษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง และจะบันทึกคะแนนจากบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง
ส่วนที่เหลือนับเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้ วย ดังนัน้ สาหรับผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม และไม่สง่ บัตร
ลงคะแนน บริ ษัทฯ จะถือว่าเป็ นการลงมติเห็นด้ วย ในการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง
และ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็ นสามกรณี ดังนี ้
1. ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีก 1 เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
2. สาหรับวาระพิเศษ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40
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3. วาระอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
(2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
สาหรับวาระเลือกตังกรรมการ
้
การนับคะแนน จะนับคะแนนแยกเป็ นรายบุคคล โดยบริ ษัทฯ จะบันทึก
คะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยแยกคะแนนเป็ น เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และส่วนที่
เหลือนับเป็ นไม่ส่งบัตรลงคะแนน โดยบุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
นอกจากนี ้ คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าข้ อมูลในรายละเอียดบางส่วนของเอกสารเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านมีการแก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการนาเสนอข้ อมูลในส่วนที่มีการแก้ ไขในแต่ละวาระ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในสไลด์ที่นาเสนอในการประชุมต่อไป
เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้ แจ้ งว่า ในการประชุมครัง้
นี ้ คุณสุชญา สกุลวงศ์ ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงและได้ เรี ยน
เชิญผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ เข้ าร่ วมเป็ นกรรมการตรวจสอบการนับ คะแนนเสียง อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้น หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะอาสาสมัครเข้ าร่วมเป็ นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้ วยแต่อย่างใด
จากนัน้ ประธานฯ แจ้ ง วิธีปฏิบัติในการรั บรองรายงานการประชุมของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะเผยแพร่
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ประชุมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายในเวลา 14 วันนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ าน จะถือว่ารับรองรายงาน
การประชุม แต่หากมีผ้ ใู ดขอแก้ ไข บริ ษัทฯ จะพิจารณาจากข้ อเท็จจริ งและดาเนินการแก้ ไขรายงานการประชุม และนาส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ จากนัน้ ประธานฯ จึงดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่

ประชุม
คุณญนน์ โภคทรั พย์ ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่าผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา
สามารถสรุปเป็ น 5 หัวข้ อได้ ดงั นี ้
1. ภาพรวมธุรกิจของเซ็นทรัล รี เทล ปี 2562
ในปี 2562 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมที่ 222,737 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 8
เทียบกับปี 2561 โดยมีกาไรสุทธิที่ 12,359 ล้ านบาท หรื อเติบโตร้ อยละ 11 บริ ษัทฯ มีร้านค้ าหรื อจุดขายทังหมด
้
3,833 แห่งทัง้
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ในประเทศไทย เวียดนามและอิตาลี ทัง้ นีค้ ิดเป็ นพื น้ ที่ขายรวมประมาณ 3 ล้ านตารางเมตร และมีพืน้ ที่พลาซ่าให้ เช่าอีก
ประมาณ 540,000 ตารางเมตรในประเทศไทยและเวียดนาม นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีฐานลูกค้ าจาก Loyalty programs กว่า
29 ล้ านรายทัว่ โลก
2. สรุปผลงานและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่สาคัญ ปี 2562
บริ ษั ท ฯ มี ก ารขยายและปรั บ ปรุ ง สาขาในทุก กลุ่ม ธุ ร กิ จ ในประเทศไทย ในปี 2562 เช่ น การเปิ ด
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ลที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสันที่จังหวัดพะเยาและโรบินสัน ไลฟ์ สไตล์เซ็นเตอร์
(Robinson Lifestyle Center) ที่ลาดกระบัง ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีเครื อข่ายห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลทังหมด
้
23 สาขาและโรบินสัน
ทังหมด
้
50 สาขา ส่วนกลุม่ ธุรกิจฮาร์ ดไลน์ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดร้ านไทวัสดุเพิ่มอีก 5 สาขาในต่างจังหวัดและกรุ งเทพฯ และปั จจุบนั
บริ ษัทฯ มีเครื อข่ายร้ านไทวัสดุทงหมด
ั้
50 สาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีร้านค้ าในประเทศไทย
ทังหมด
้
1,934 ร้ าน ครอบคลุม 51 จังหวัด ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562 ส่วนในประเทศเวียดนาม บริ ษัทฯ ได้ มีการขยายและปรับปรุง
สาขาครอบคลุมทังกลุ
้ ม่ ธุรกิจ Food และ Non-Food ซึง่ รวมถึงการเปิ ดตัว GO! Market ซึง่ เป็ นรูปแบบ Supermarket ปรับปรุง
และขยายพื น้ ที่ Hypermarket Big C บางสาขา เปิ ดร้ าน Non-food Specialty stores เช่ น Kubo Playland ส าหรั บ เด็ ก ,
LookKool, SuperSports รวมทัง้ หมดกว่ า 30 แห่ ง โดย ณ สิ น้ ปี 2562 บริ ษั ท ฯ มี ร้ านค้ าทัง้ หมด 132 แห่ ง และ Big C
Hypermarket mall อีกกว่า 30 สาขา ครอบคลุมใน 40 จังหวัดของประเทศเวียดนาม ในส่วนของประเทศอิตาลี บริ ษัทฯ มี
เครื อข่ายห้ างสรรพสินค้ ารี นาเชนเตทังหมด
้
9 สาขาใน 8 หัวเมืองหลัก เช่นมิลานและกรุงโรม ซึ่งเป็ นสาขา Flagship ทังนี
้ ้ ในปี
2562 บริ ษั ท ฯ ได้ ป รั บ ปรุ ง ให้ ห้ า งสรรพสิน ค้ า รี น าเชนเต สาขาตูริ น เป็ น สาขา Flagship แบบ Mini สาขาแรก โดยได้ เ ปิ ด
ให้ บริ การไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผา่ นมา และได้ รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้ าท้ องถิ่นอิตาลีเอง เพราะเป็ นห้ างสรรพสินค้ าที่เป็ นสัญญา
ลักษณ์ (Iconic) เก่าแก่ของเมือง โดยสามารถสร้ างยอดขายได้ มากกว่าร้ อยละ 50 เทียบกับปี ก่อนปรับปรุง
นอกจากการขยายสาขาใหม่แล้ ว บริ ษัทฯ ยังได้ พฒ
ั นาธุรกิจ Omnichannel อย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่ม
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ในประเทศไทยมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้ บริ การแล้ ว และ บริ ษัทฯ ได้ มีการเปิ ดตัวบริ การ (Features) การซื ้อ
สินค้ าออนไลน์ (Online) ต่างๆ ที่ผสมผสานข้ อดีของสองช่องทางออฟไลน์ (Offline) เช่น การได้ จับต้ องและลองสินค้ า และ
Online คือการซื ้อสินค้ าได้ ทุกที่ทุกเวลาตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เข้ าด้ วยกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการและความถนัดของ
ลูกค้ าแต่ละกลุ่ม เช่น บริ การ Click & Collect ที่ลกู ค้ าสามารถสัง่ ซื ้อสินค้ าจากเว็บไซต์และมารับที่สาขา หรื อ จุดบริ การใกล้
บ้ าน บริ การ Reserve & Collect ที่ลกู ค้ าสามารถสัง่ จองสินค้ าจากเว็บไซต์และมาลองที่สาขาก่อนทาการชาระเงินซื ้อสินค้ า
บริ การ Chat & Shop คือ บริ การซื ้อสินค้ าผ่านแอปพิเคชัน่ ไลน์ ทังนี
้ ้ ยอดขาย Omnichannel ในประเทศไทยได้ เติบโตร้ อยละ
84 ในปี 2562 และทาให้ สดั ส่วนยอดขายคิดเป็ นร้ อยละ 3.2 ต่อยอดขายรวมทังหมดของการประกอบการในประเทศไทย
้
ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นแกนหลักที่
จะพัฒนาธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืนควบคูไ่ ปกับชุมชนและสิ่งแวดล้ อม โดยในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ เดินหน้ าขับเคลื่อนโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างงานและอาชีพ สนับสนุนและส่งเสริ มชุมชน พร้ อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานและผู้คนในชุมชน โดยมีโครงการที่นา่ สนใจ 3 ด้ าน ดังนี ้
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1) ด้ านการจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แก่ โครงการ Journey to Zero ซึ่ ง
ตังเป้
้ าหมายลดปริ มาณขยะ การลดใช้ พลาสติก การจัดการคัดแยกขยะ และลดการสร้ างขยะ
อาหาร ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ได้ มีการรณรงค์ลดใช้ ถงุ พลาสติกผ่านแคมเปญ Say No To Plastic
ซึง่ สามารถลดการใช้ ถงุ พลาสติกได้ ถึง 80 ล้ านใบ
2) ด้ านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ได้ แก่ โครงการจริ งใจ Farmers’ Market ซึ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้ องถิ่นและกระจายรายได้ ส่เู กษตรกร โดยเป็ นค้ าปลีกรู ปแบบใหม่ที่เปิ ดโอกาสให้ เกษตรกรมา
จาหน่ายสินค้ า โดยมุ่งไปที่ผกั ผลไม้ ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรี ย์ รวมถึงอาหาร
พร้ อมรับประทาน ซึ่งในปี ที่ผ่านมาสามารถสร้ างรายได้ ให้ เกษตรกรมากถึง 112 ล้ านบาท เพิ่ม
รายได้ ให้ เกษตรกรมากกว่า 2.6 เท่าต่อครัวเรื อน โดยเปิ ดให้ บริ การไปแล้ วใน 11 จังหวัด
3) ด้ านการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมในสังคม การสร้ างโอกาสให้ กับคนพิการเป็ นอีก
หนึ่งประเด็นสาคัญที่บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญอย่างมาก โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ ช่วยเหลือไปกว่า
467 คน ผ่านการส่งเสริ มในการประกอบอาชีพตามจังหวัดต่างๆ ที่มีคนพิการเข้ าไปร่วมงานในทีม
Contact Center ของเพาเวอร์ บาย (Power Buy) และ ไทวัสดุ
3. รางวัลและความภาคภูมิใจ ปี 2562
บริ ษัทฯ ได้ รับการยอมรับในระดับนานาชาติและได้ รับรางวัลเกียรติยศที่นามาซึ่งชื่อเสียงหลากหลาย
รางวัลในทุกกลุม่ ธุรกิจ อาทิ รางวัล Influential Brands โดยห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ได้ รับรางวัลสุดยอดแบรนด์ชนน
ั ้ ้ าประจาปี
พ.ศ. 2562 รางวัล Thailand ’s Most Admired Brand โดยห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ได้ รับรางวัลติดต่อกันเป็ นปี ที่ 13 นอกจากนี ้
กลุม่ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตยังได้ รับรางวัล Top Brand ในทุกๆ รูปแบบ ทังเซ็
้ นทรัลฟูด้ ฮอลล์ (Central Food Hall) ท็อปส์ (Tops) และ
่
แฟมิลี่มาร์ ท (FamilyMart) รางวัลองค์กรที่สนับสนุนุ งานด้ านคนพิการดีเด่น และรางวัลสุดุ ยอดนายจ้ างดีเด่นแห่งประเทศไทย
โดย เซ็นทรัล มาร์ เก็ตติ ้ง กรุ๊ปและห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ได้ รับรางวัล
4. แนวทางการบริ หารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
นับตังแต่
้ เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 บริ ษัทฯ ได้ ติดตามประเมินสถานการณ์
อย่างใกล้ ชิด และวางแผนรับมือกับวิกฤตมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ นา “Central Retail & Service Platform” มาเป็ นกลไกสาคัญ
ในการผลักดันธุรกิจค้ าปลีกและบริ การของประเทศให้ เติบโตยิ่งขึน้ ซึง่ แพลตฟอร์ มนี ้ บริ ษัทฯ เน้ นที่ 2 เรื่ องหลักเป็ นสาคัญ และ
ได้ ดาเนินการแผน “ยุทธศาสตร์ 5 พร้ อม” ไปแล้ วในหลายๆ มิติ คือ
1) เรื่ องความสะอาดและสุขอนามัย โดยบริ ษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่ งครั ด เช่น การสวมหน้ ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ
บริ การเจลล้ างมือ พนักงานสวมใส่ Face shield และถุงมือ เป็ นต้ น รวมทังน
้ าเทคโนโลยีการอบ
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โอโซน และ รั ง สี UVC มาใช้ ในการฆ่าเชื อ้ โรคบนธนบัตร รวมถึ งสิน ค้ าที่ ต้องสัมผัสกับลูกค้ า
โดยตรง การชู ค อนเซ็ ป ต์ “Central Retail Smart FIN" ผ่ า น “One-Click” ด้ วยแอปพลิ เ คชั่ น
“Dolfin” จากเซ็นทรัล เจดี ฟิ นเทค ซึ่งสามารถสแกนจ่ายเงินได้ ทนั ที โดยไม่ต้องจับเงินสด หรื อ
บัตรเครดิต ถือเป็ นการยกระดับเรื่ องความสะอาด และช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส
2) เรื่ องการฟื น้ ฟูเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อกระตุ้นการสร้ างงาน
สร้ างรายได้ ลดค่าครองชีพ ไปจนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
พร้ อมกันนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มปริ มาณการรับซื ้อผลิตผลทางการเกษตร-สินค้ าชุมชน โดย Tops และ
Central Food Hall ร่ วมสนับสนุนเกษตรกรไทย ด้ วยการรับซื ้อผลผลิตทางการเกษตรและสินค้ า
แปรรู ปจาก 1,170 ชุมชนทั่วประเทศ จานวน 9,000 รายการ พร้ อมเปิ ดพืน้ ที่จาหน่ายที่ Tops,
Central Food Hall และจริ งใจ มาร์ เก็ตทุกสาขา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยมากกว่า 24,000
ครัวเรื อนให้ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยัง่ ยืน และ บริ ษัทฯ ได้ ลอ็ กราคาสินค้ ากว่า 23,000
รายการ นาน 3 เดือน พร้ อมร่ วมกับกรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการลดราคาสินค้ า
ร้ อยละ 5-68 กว่า 3,000 รายการ ตลอดปี 2563 ที่ Tops และ FamilyMart ทุกสาขา เพื่อแบ่งเบา
ภาระค่าครองชีพของประชาชน เป็ นต้ น
5. กลยุทธ์ในการเติบโตระยะยาว
บริ ษัทฯ ยังคงมุ่งเน้ นการทาธุรกิจโดยมีลกู ค้ าเป็ นศูนย์กลางที่ช่วยเป็ นแรงขับเคลื่อนในการนาเสนอ
รู ปแบบและช่องทางค้ าปลีกที่แปลกใหม่ให้ เข้ ากับพฤติกรรมของลูกค้ าที่เปลี่ยนไปและตอบรับ Lifestyle ในยุค New & Now
Normal นี ้ เพื่อให้ เซ็นทรัล รี เทล เป็ นศูนย์กลางสาหรับการใช้ ชีวิตที่ดีที่สดุ ให้ กบั ทุกคน กลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ในประเทศไทยที่เป็ น
ฐานหลักของธุรกิจ คือ มุ่งเน้ นการเติบโตอย่างมีกาไรและยัง่ ยืนผ่านแพลตฟอร์ ม Omnichannel และการผนึกกาลังสร้ างความ
ร่ วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน (Partnership) พร้ อมนาเทคโนโลยีมาเสริ ม และบริ ษัทฯ จะต่อยอดความสาเร็ จไปยังตลาด
ต่างประเทศ โดยในเวียดนาม บริ ษัทฯ จะขยายเครื อข่ายสาขาไปด้ วยกันด้ วยโมเดล Ecosystem ที่ครบถ้ วนของ 3 ธุรกิจหลัก
คือ Property, Food และ Non-Food บริ ษัทฯ ตังเป้
้ าขยายธุรกิจให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศภายใน 5 ปี ในอิตาลี บริ ษัทฯ มุ่งเน้ น
สร้ างประสบการณ์ ค้าปลีกแบบลักชู รี่ ไลฟ์ สไตล์ (Luxury Lifestyle) ให้ แก่ลูกค้ าโดยการปรั บ ปรุ งและยกระดับ สาขาและ
น าเสนอสิน ค้ า ผ่านช่ องทาง Omnichannel โดยบริ ษั ท ฯ เชื่ อ มั่น อย่างยิ่ง ว่าความแข็ งแกร่ ง ของ Central Retail & Service
Platform ประกอบกับการมีพอร์ ตธุรกิจที่ยืดหยุ่นและหลากหลายจะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเซ็นทรัล รี เทลไปได้ อีก
มหาศาลและเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ สรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2562 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2562
หัวข้ อข้ อมูลสาคัญทางการเงิน (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1) ของเอกสารประกอบการประชุมที่บริ ษัทฯ ส่งให้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
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ความเห็นของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562

จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ ยวกับวาระนี ้ โดย
ผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถามที่สาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ถอื หุ้น

ขอให้ บริ ษัทฯ อธิบายเกี่ยวกับ Same Store Sales Growth ในแต่ละหมวดธุรกิจ แฟชัน่ ฟู้ด และฮาร์ ดไลน์
ในปี ที่ผา่ นมา และอธิบายถึงความสาเร็ จจากการเข้ าลงทุนในประเทศเวียดนาม

ประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริหาร

การเติบโตของ Same Store Sales Growth ของบริ ษัทฯ ในภาพรวมเติบโตร้ อยละ 0 ในกลุ่มฟู้ดเติบโต
ร้ อยละ 2 กลุม่ แฟชัน่ หดตัวร้ อยละ 2 และกลุม่ ฮาร์ ดไลน์หดตัวร้ อยละ 2 ถ้ าไม่รวมเหงียนคิมจะมีการเติบโต
อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 5 โดยในส่วนของเหงียนคิม บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อกิจการส่วนที่เหลือทังหมดมาเพื
้
่อ
Transform ธุรกิจใหม่ เพราะโอกาสในการเติบโตของกลุม่ ธุรกิจฮาร์ ดไลน์ในประเทศเวียดนามค่อนข้ างสูง
ทังนี
้ ้ ธุรกิจของเหงียนคิม เหมือนกับ Power Buy ของไทย และมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า
บริ ษัทฯ จะดาเนินการ Transform เหงียนคิมเรี ยบร้ อยในช่วงสิ ้นปี นี ้

ผู้ถอื หุ้น

เหตุ ใ ด Robinson Mega Bangna ถึ ง เปลี่ ย นเป็ น Central Mega Bangna แล้ วในอนาคต จะมี ก าร
เปลีย่ นแปลงอย่างไรอีกบ้ าง

ประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริหาร

เนื่องจากกลุ่มลูกค้ าในบางพื ้นที่มีการพัฒนาไป เช่น บางนาเป็ นพื ้นที่ซึ่งมีลกู ค้ าที่มีฐานะมากยิ่งขึ ้น มี
กาลังซื ้อที่สงู ขึ ้น และมีประชากรเยอะขึ ้น การนาสินค้ า Premium ไปวางขายในโรบินสัน เมกาบางนา
(Robinson Mega Bangna) ก็เป็ นหนึ่งในวิธีที่จะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ มากขึ ้น สาหรับ
สาขา Mega Bangna บริ ษั ท ฯ จึ ง ด าเนิ น การเปลี่ ย นแบรนด์ เ ป็ น Central โดยส่ ง ผลให้ แม้ ในช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ยอดขายธุรกิจห้ างสรรพสินค้ าในภาพรวมติดลบ แต่สาขา
Mega Bangna มีการเติบโตประมาณร้ อยละ 6 และมีผลกระทบน้ อย จึงพิสจู น์ได้ วา่ การเปลีย่ นแบรนด์ให้
เหมาะสมกับพื ้นที่นนถู
ั ้ กต้ อง นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีแผนที่จะเปลี่ยนแบรนด์ Robinson มาเป็ น Central
สาหรับสาขาอุดรธานีช่วงปลายปี นี ้ และอาจรวมถึงสาขาอื่น ๆ อีกตามที่บริ ษัทฯ จะเห็นว่าเหมาะสม โดย
คาดว่ า จะมี สัก 4-6 สาขา ที่ เ หมาะจะเป็ น Central มากกว่ า และประมาณ 1-2 สาขาที่ เ หมาะเป็ น
Robinson โดยขึ ้นอยูก่ บั พฤติกรรมและกาลังซื ้อของผู้บริ โภคในแต่ละพื ้นที่

ผู้ถอื หุ้น

ขอให้ บริ ษัทฯ อธิบายกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจทางด้ านออนไลน์
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ประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริหาร

บริ ษัทฯ เห็นโอกาสของโลก online และเริ่ มเตรี ยมพร้ อมเมื่อ 3 ปี ที่แล้ ว โดยมุ่งมัน่ ในการสร้ างเทคโนโลยี
ใหม่เพื่อผสานธุรกิจ online กับ offline เข้ าด้ วยกัน (Omnichannel) โดยไม่ได้ เลือกเพียงทางใดทางหนึ่ง
เพราะทัง้ online กับ offline ต่างมีจุดอ่อนและจุดแข็งที่ต่างกัน โดยยอดขายจากช่องทาง Omnichannel
เติบโตขึ ้นมาก ในไตรมาสแรกในปี 2563 เติบโตเป็ น 2 เท่า และไตรมาสที่สอง เติบโตถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั สโควิด 19
บริ ษัทฯ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างทันท่วงที เนื่องจากมีการวางแผนธุรกิจไว้ ก่อน
หน้ า ทังนี
้ ้ หลังจากสาขาต่าง ๆ เปิ ดทาการปกติหลังจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ผล
การดาเนินงานของช่องทาง Omnichannel ของบริ ษัทฯ ก็ยงั มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณ ปิ ย ะ งุ่ ย อัค รมหาวงศ์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารสายงานการเงิ น ชี แ้ จง
รายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
คุ ณ ปิ ยะ งุ่ ย อัค รมหาวงศ์ ได้ รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท ฯ และ
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด ”) บริ ษัทฯ ได้ จัดทางบการเงินสาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ได้ ผา่ นการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว โดยสรุปสาระสาคัญ ได้ ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน หน่วย : บาท
รายการ

บริ ษัทและบริ ษัทย่อย

บริ ษัท

สินทรัพย์

187,021,916,221

78,056,676,008

หนี ้สิน

146,062,593,322

58,476,731,574

รายได้ จากการขาย

195,355,261,170

รายได้ รวม

222,737,246,903

34,575,653,626

กาไรสาหรับปี

10,633,261,923*

33,028,481,469

2.26**

7.03

กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

-

* หมายถึง กาไรสาหรับปี สว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
** หมายถึง กาไรต่อหุ้นคานวณจากกาไรสาหรับปี สว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
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จากงบการเงินของบริ ษัทฯ ยอดขายเติบโตร้ อยละ 8 ในปี 2562 มาจากปั จจัยการรวมธุรกิจเหงียนคิมด้ วย
โดยหากไม่รวมเหงียนคิม อัตราการเติบโตของยอดขายจะอยูท่ ี่ร้อยละ 4 โดยยอดขายของกลุม่ แฟชัน่ มีอตั ราการเติบโตที่ร้อยละ
2 กลุม่ ฟู้ดอยู่ที่ร้อยละ 3 และกลุม่ ฮาร์ ดไลน์อยูท่ ี่ร้อยละ 28 หากไม่มีเหงียนคิม อัตราการเติบโตของยอดขายกลุม่ ฮาร์ ดไลน์จะ
อยู่ที่ร้อยละ 8 ทังนี
้ ้ อัตราส่วนยอดขายของทังสามกลุ
้
ม่ ธุรกิจค้ าปลีก แฟชัน่ ฟู้ด ฮาร์ ดไลน์ สาหรับปี 2562 คิดเป็ น 33:41:26
และสาหรับปี 2561 คิดเป็ น 35:43:22 ตามลาดับ สาหรับอิตาลี อัตราการเติบโตของยอดขายของบริ ษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 5 ในปี
2562 แม้ จะมีการปิ ด 2 สาขา ในปี ที่ผ่านมา (อย่างไรก็ดี หากคานึงถึงการแข็งค่าของเงินบาท บริ ษัทฯ จะมียอดขายติดลบร้ อย
ละ 7) ในส่วนของเวียดนาม อัตราส่วนของยอดขายในประเทศเวียดนามของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 18 จาก ร้ อยละ 14 ใน
ปี ก่อนหน้ า และอัตราส่วนของยอดขายในประเทศไทยและประเทศอิตาลี คิดเป็ นร้ อยละ 74 และ 7 ตามลาดับ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีรายได้ อื่นในปี ที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นครัง้ เดียว เช่น ได้ รับเงินชดเชยจาก
ประกันภัย 3,282 ล้ านบาท ขณะที่ปี 2561 มีกาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์จากการปรั บโครงสร้ างธุรกิจ 1,915 ล้ านบาท
รายได้ จากการเช่าและบริ การ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11 จากการขยายสาขาและเพิ่มพื ้นที่ให้ เช่า บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินลดลง
เนื่องจากมีการชาระคืนเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงินและบุคคล/กิ จการที่เกี่ ยวข้ องหลังจากการปรั บโครงสร้ างบริ ษัทฯ ใน
ขณะเดียวกันบริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายขายและบริ หาร เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4 เนื่องจากการรวมธุรกิจเหงียนคิม การปรับเพิ่มเงินชดเชย
ตามกฎหมายแรงงาน และการโอนย้ ายพนักงานอาวุโส ตามการปรับโครงสร้ างบริ ษัท ทังนี
้ ้ EBITDA หลังรายการปรับปรุ ง
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.8 กาไรสุทธิ หลังรายการปรับปรุ งเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.2 และหนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจากเงินกู้ยืมจากธนาคาร
22,003 ล้ านบาท รวมถึงเงินปั นผลค้ างจ่าย 12,187 ล้ านบาท ในขณะที่สว่ นของผู้ถือหุ้นลดลง 26,368 ล้ านบาท โดยเกิดจาก
การจ่ายเงินปั นผล 37,172 ล้ านบาท สุทธิกบั กาไรสาหรับปี 10,804 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ รายละเอียดปรากฏในรายงานทางการเงินประจาปี 2562 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1) ของ
เอกสารประกอบการประชุม ที่บริ ษัทฯ ส่งให้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
ความเห็ น ของ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับปี
คณะกรรมการ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษัท โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยผู้ถือหุ้นมี
ประเด็นสอบถามที่สาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ถอื หุ้น

กาไรของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามที่ประมาณการตอนบริ ษัทฯ ออกหุ้น IPO ที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน หรื อไม่
และขอให้ อธิบายว่าอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯ เป็ น 1.2 เท่าจริ งหรื อ เนื่องจากคาดว่าควรจะสูงกว่า
นี ้
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ประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริหารสายงาน
การเงิน

หนังสือชี ้ชวนของบริ ษัทฯ ไม่ได้ ระบุประมาณการไว้ อย่างไรก็ดี ผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในปี 2562
เป็ นไปตามเป้าหมายที่บริ ษัทฯ ได้ ตงไว้
ั ้ แม้ จะมีบางหน่วยธุรกิจที่ไม่สามารถขยายสาขาได้ ตามระยะเวลา
ที่ตงเป้
ั ้ าไว้ ในปี ที่ผ่านมา แต่บริ ษัทฯ ก็ยงั คงดาเนินการอยู่และจะปรากฏตัวเลขในงบการเงินของปี นี ้แทน
ในส่วนของอัตราส่วนหนี ้สินสุทธิ ต่อทุน (Net D/E ratio) ตัวเลขของหนี ้สินที่บริ ษัทฯ ใช้ คานวณ จะเป็ น
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิ (net interest bearing debt) โดยใช้ หนี ้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเท่านัน้ โดยหัก
กับจานวนเงินสดที่บริ ษัทฯ มีอยู่ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่ได้ ใช้ ตวั เลขหนี ้สินรวมทังหมดในการค
้
านวณ เนื่องจาก
ในการด าเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษัท ฯ หนี ส้ ิน ที่ มี กับ ร้ านค้ าเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของ working capital ของบริ ษัทฯ
เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ เครดิตที่ค่อนข้ างยาวกับร้ านค้ าต่างๆ ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทฯ จึงมีเจ้ าหนีท้ างการค้ า
(Accounts Payable) ค่อนข้ างมาก ซึง่ เป็ นเรื่ องปกติสาหรับธุรกิจค้ าปลีก

ผู้ถอื หุ้น

ขอให้ บริ ษัทฯ อธิบายผลกระทบต่อบริ ษัทฯ จากการที่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึง่ เริ่ ม
มีผลบังคับใช้ ในปี ที่แล้ วและปี นี ้ (TFRS 15, 16 และ 9)

ประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริหารสายงาน
การเงิน

ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2563 บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบโดยกาไรตามงบการเงินของบริ ษัทฯ ลดลง 358
ล้ านบาทเมื่อเทียบการรายงานตามมาตรฐานบัญชีเดิม ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากภาระดอกเบี ้ยที่ต้องบันทึก
รายการ ส่วนผลกระทบในด้ านงบแสดงฐานะการเงิน มีการเพิ่มสินทรัพย์และหนี ้สินประมาณ 5 หมื่นล้ าน
บาท โดยสินทรั พย์ จะมีการบันทึกสิทธิ ในการใช้ ส่วนด้ านหนีส้ ินก็ จะบันทึกหนีส้ ินตา มสัญญาเช่าใน
อนาคต ทังนี
้ ้ ผลกระทบส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะ forward ended เนื่องจากว่าบริ ษัทฯ จะมีภาระดอกเบี ้ยใน
ตอนแรกค่อนข้ างสูง แต่จะลดลงเรื่ อย ๆ ตามระยะเวลาสัญญา ดังนัน้ หนี ้สินในตอนแรก ๆ จะดูค่อนข้ าง
สูงแต่ผลสุดท้ ายแล้ วภาระของบริ ษัทฯ ยังคงเท่าเดิม

ผู้ถอื หุ้น

บริ ษัทฯ มีแผนจะนาธุรกิจในเวียดนามและอิตาลีเข้ าตลาดหลักทรัพย์หรื อไม่

รองประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริหารสายงาน
การเงิน

บริ ษัทฯ มุ่งพัฒนาทุกกลุม่ ธุรกิจอยู่เสมอ และอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับบริ ษัทชันน
้ าส่วน
ใหญ่ ธุ ร กิ จ ที่ อิ ต าลี แ ละเวี ย ดนามได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิ ด 19
ค่อนข้ างมาก แต่ต่อไปหากธุรกิจที่เวียดนามและอิตาลีมีความพร้ อมและความสามารถ บริ ษัทฯ ก็อาจ
พิจารณาการนาเข้ าตลาดหลักทรัพย์อีกครัง้ หนึง่

ผู้ถอื หุ้น

ขอทราบเหตุผลที่มีสินค้ าคงเหลือมากขึ ้นถึงร้ อยละ 16 ทัง้ ที่ยอดขายของบริ ษัทฯ โตประมาณร้ อยละ 8
โดยเฉพาะในขณะนี ้ที่สภาวะค่อนข้ างจะลาบาก

ประธาน
เจ้ าหน้ าที่

ตัวเลขสินค้ าคงเหลือที่ปรากฏในงบการเงินส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจเหงียนคิมเข้ ามาตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการเข้ าซื ้อกิจการเหงียนคิมเพิ่มขึ น้ เมื่อปี ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของ

10

บริหารสาย
งานการเงิน

บริ ษัทฯ ภายหลังจากที่ได้ เข้ าซื ้อกิจการส่วนที่เหลือของเหงียนคิม จึงปรากฎจานวนสินค้ าคงเหลือดังกล่าว
เพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้ การขยายตัวของธุรกิจกลุม่ ฮาร์ ดไลน์ก็สง่ ผลให้ ตวั เลขสินค้ าคงเหลือเพิ่มมากขึ ้น
และหากในอนาคตธุรกิจกลุม่ ฮาร์ ดไลน์มีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นอีก สินค้ าคงเหลือจะเพิ่มขึ ้นสูงกว่ากลุม่ ธุรกิจ
อื่น ๆ เช่นกลุม่ แฟชัน่ ซึ่งสินค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้ าประเภทฝากขายที่บริ ษัทฯ ไม่ต้องสต็อคสินค้ าไว้ เอง
โดยในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มีการเปิ ดสาขาไทวัสดุเพิ่มขึ ้น 5 สาขา จึงมีผลกระทบกับสินค้ าคงเหลือของ
บริ ษัทฯ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิ นของบริ ษัทฯ สาหรั บรอบปี บัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติท่ ปี ระชุม

มติ

จานวนเสียง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง
วาระที่ 3

5,492,882,397
1,201
455,457
0
5,493,339,055

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0000
-

พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ ายเงินปั นผลประจาปี สาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมจากเงิน
ปั นผลส่ วนที่ได้ จ่ายไปแล้ วซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของการปรับโครงสร้ างก่ อนเข้ าตลาดหลักทรัพย์ ฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณ ปิ ย ะ งุ่ ย อัค รมหาวงศ์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารสายงานการเงิ น ชี แ้ จง
รายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
คุณปิ ยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่
กฎหมายและบริ ษัทฯ กาหนดไว้ ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ ามี) โดยเงินปั นผลที่จ่าย
จะต้ องมีจานวนไม่เกินกว่ากาไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้ โดยขึ ้นอยู่กบั ผล
การดาเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสารองเงินไว้ เพื่อเป็ นเงิ น ทุน
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หมุนเวียนภายในบริ ษัทฯ การสารองเงินไว้ เพื่อลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้ เพื่ อชาระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้ อจากัด
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้ อกาหนดทางกฎหมายและความจาเป็ นอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรทุนสารองตามกฎหมายไว้ ครบแล้ วจานวน 632,000,000 บาท
โดยในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างก่อนเข้ าตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไป
แล้ ว 2 ครัง้ ดังนี ้ ครัง้ ที่ 1 จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 5.96 บาท รวมเป็ นเงิน 28,012,000,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2562 และครัง้ ที่ 2 จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็ นเงิน จานวน 4,230,000,000 บาท โดยจ่ายเมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลรวมกันทัง้ สองครั ง้ ดังกล่าว สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษัทฯ
อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด 19 ทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องปิ ดสาขาส่วนใหญ่เป็ น
การชัว่ คราวเป็ นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ และกระแสเงินสดอย่างเป็ นสาระสาคัญ แม้ ว่าขณะนี ้
สาขาต่างๆ จะเปิ ดให้ บริ การแล้ ว และบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินมาตรการลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารงานในทุกส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดยังไม่สิ ้นสุด ส่งผลให้ เศรษฐกิจทัว่ โลกถดถอย การใช้ จ่ายและการเดินทางท่องเทีย่ ว
ยัง ไม่ก ลับ สู่ภาวะปกติ ท าให้ เ กิ ด ความไม่แ น่นอนในการประมาณการผลกระทบที่ค าดว่าจะเกิ ด ขึน้ และยัง ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ ว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อใด ดังนัน้ เพื่ อความมัน่ คงทางการเงิน การบริ หารสภาพคล่องและกระแสเงินสดให้
เพียงพอในภาวะการปั จจุบนั และความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายและผู้ถือ
หุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงมีมติงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี สาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมจากเงิน
ปั นผลส่วนที่บริ ษัทฯ ได้ จ่ายไปแล้ ว
ความเห็ น ของ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา 1) รับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุน
คณะกรรมการ สารองเพิ่มเติม 2) รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล 3) อนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี สาหรับผล
การดาเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมจากที่ได้ จ่ายไปแล้ ว ตามรายละเอียดที่ได้ นาเสนอไปแล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
มีคาถามหรื อข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี สาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 เพิม่ เติมจากเงินปั นผล
ส่วนที่ได้ จ่ายไปแล้ วซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการปรับโครงสร้ างก่อนเข้ าตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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มติ

จานวนเสียง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง
วาระที่ 4

5,492,678,021
661,034
0
0
5,493,339,055

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.9879
0.0120
-

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ

ก่อนเริ่ มพิจารณาในวาระนี ้ ประธานฯ กล่าวเชิญกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้อันได้ แก่ 1) คุณสุทธิ ชัย จิราธิ วฒ
ั น์ 2) คุณปรารถนา มงคลกุล 3) คุณสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ 4) คุณสุทธิ ลกั ษณ์
จิราธิวฒ
ั น์ และ 5) ประธานฯ ออกจากห้ องประชุมในระหว่างที่ประชุมหารื อกันในวาระนี ้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสซักถามและ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และมอบหมายให้ ดร. อรรชกา สีบุญเรื อง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็ นประธานฯ ในที่ประชุมในวาระนี ้ ดร. อรรชกา สีบญ
ุ เรื อง จึงชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ดร. อรรชกา สีบุญเรื อง ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนดให้ ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง โดยกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งได้ อีก
โดยในปี 2563 มีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระโดยการจับฉลาก จานวน 5 ท่าน ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์
นางปรารถนา มงคลกุล
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
นายสุทธิลกั ษณ์ จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ ดาเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากรรมการที่ครบวาระข้ างต้ นเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ ต่อ
การดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ
ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อีกทัง้ คุณปรารถนา มงคลกุล และคุณสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ซึ่งเป็ นกรรมการ
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อิสระ ยังมีคณ
ุ สมบัติของกรรมการอิสระครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องโดยสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ น
อิสระ ทัง้ นี ้ ข้ อมูลของกรรมการดังกล่าวปรากฏในข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งวาระ (รายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2) ของเอกสารประกอบการประชุม ที่บริ ษัทฯ
ส่งให้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
ในการนี ้ จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการดั
้
งกล่าวกลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท ต่อไปอีกวาระหนึง่
ความเห็นของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2563 ได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ เ ป็ นรายบุ ค คลอย่ า งละเอี ย ดรอบคอบแล้ ว จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังกรรมการ
้
รายเดิมทัง้ 5 ท่าน ให้ กลับมาดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่

จากนัน้ ดร. อรรชกา สีบญ
ุ เรื อง ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี ้
ผู้ถอื หุ้น

กรรมการที่จะได้ รับเลือกกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งจะเป็ นกรรมการปกติหรื อมีตาแหน่งพิเศษตามเดิมด้ วย
เช่น เป็ นประธานกรรมการ ทังนี
้ ้ เนื่องจากตาแหน่งดังกล่าวมีผลกับค่าตอบแทนด้ วย

ประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริหาร

การที่ผ้ ูถือหุ้นลงคะแนนเสียงคือการมีมติให้ กรรมการรายดังกล่าวกลับ มาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
อย่างไรก็ดีสาหรับตาแหน่งประธานกรรมการนัน้ ทางคณะกรรมการบริ ษัทจะจัดการประชุมคณะกรรมการ
และมีมติแต่งตังประธานกรรมการต่
้
อไปอีกครัง้ หนึง่

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดร. อรรชกา สีบญ
ุ เรื อง จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยแจ้ งต่อที่
ประชุมว่าการเลือกตังกรรมการในวาระนี
้
้จะพิจารณาแต่งตังเป็
้ นรายบุคคล ทังนี
้ ้ เมื่อการลงคะแนนเสียงเสร็ จสิ ้น กรรมการที่พ้น
วาระทัง้ 5 ท่านได้ ถกู เชิญกลับเข้ าห้ องประชุมอีกครัง้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์ วรกุล
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน
บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง

จานวนเสียง
5,481,858,760
9,002,084
585,658
1,892,553
0
5,493,339,055

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.8360
0.1639
-

2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน
บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง

จานวนเสียง
5,483,382,974
8,062,592
850
1,892,639
0
5,493,339,055

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.8531
0.1468
-

3. นางปรารถนา มงคลกุล
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน
บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง

จานวนเสียง
5,489,103,397
2,342,769
250
1,892,639
0
5,493,339,055
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ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.9573
0.0426
-

4. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
มติ

จานวนเสียง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน
บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง

5,439,615,540
51,480,768
350,108
1,892,639
0
5,493,339,055

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.0624
0.9375
-

5. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
มติ

จานวนเสียง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน
บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง
วาระที่ 5

5,433,444,932
57,067,859
585,858
2,240,406
0
5,493,339,055

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
98.9606
1.0393
-

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. อรรชกา สีบญ
ุ เรื อง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ดร. อรรชกา สีบุญเรื อง ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิ ได้ รับ
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทฯ ในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนจากการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเหมาะสมและเป็ น
ธรรม ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท จากผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากข้ อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภท
เดียวกันและที่มีขนาดใกล้ เคียงกันกับบริ ษัทฯ โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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และกรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2563 จานวนไม่เกิน 20 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นอัตราเท่ากับปี 2562 ประกอบด้ วยค่าตอบแทนประจา
รายไตรมาส เบี ้ยประชุมรายครัง้ และเงินโบนัส (ถ้ ามี) ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนประจารายไตรมาสและเบี ้ยประชุม
ค่าตอบแทนประจา
รายไตรมาส (บาท)

เบี ้ยประชุม
(บาท/ครัง้ /คน)

ประธานกรรมการ

225,000

85,000

กรรมการ

85,000

42,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

133,000

65,000

กรรมการตรวจสอบ

103,000

50,000

ประธานกรรมการบริ หาร

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการบริ หาร

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

35,000

ไม่มี

30,000

ประธานกรรมการนโยบายความเสีย่ ง

ไม่มี

35,000

กรรมการนโยบายความเสีย่ ง

ไม่มี

30,000

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงานของบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนประจาราย
ไตรมาสหรื อค่าเบี ้ยประชุมในตาแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ
2. โบนัสกรรมการ
บริ ษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้ โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณากาหนดเงื่อนไข
รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ สาหรับรอบปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทังนี
้ ้ เงินโบนัสกรรมการจะจ่ายให้ แก่กรรมการ
ตามผลการปฏิบตั ิงานและการมีส่วนร่ วมในการประชุม ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงาน
ของบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว
3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
ไม่มี
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ความเห็ น ของ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอแล้ ว เห็น
คณะกรรมการ ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสาหรับปี
2563 จ านวนไม่เกิ น 20 ล้ า นบาท ซึ่ง เป็ น อัต ราเท่ากับ ปี 2562 ประกอบด้ ว ยค่า ตอบแทนประจาราย
ไตรมาส เบี ้ยประชุมรายครัง้ และเงินโบนัส (ถ้ ามี) ตามที่เสนอทุกประการ
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยผู้ถือหุ้นมี
ประเด็นสอบถามที่สาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ถอื หุ้น

ในปี นี ้ บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มมากขึ ้นหรื อจ่ายน้ อยลงเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ ว และ
ในช่วงนี ้หลายบริ ษัทได้ ลดค่าตอบแทนกรรมการบางส่วนลง บริ ษัทฯ มีนโยบายเหมือนกันหรื อไม่ เพราะใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นได้ มีการงดจ่ายเงินปั นผลไปแล้ ว นอกจากนี ้เงินโบนัสของกรรมการนอกจากจะพิจารณา
จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทแล้ ว อยากให้ พิจารณาจากเงิ นปั นผลที่ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นด้ วย เพราะใน
บางครัง้ ผลการดาเนินงานดี แต่ไม่จ่ายเงินปั นผลเนื่องจากอยากเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุน ก็ควรนาเรื่ อง
นี ้มาพิจารณาด้ วย

ประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริหาร

อัตราค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ที่เสนอขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็ นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับ
ปี 2562 ซึ่งไม่ได้ มีการปรับขึ ้น และอยู่ในระดับที่ไม่สงู กว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนในเรื่ องของ
โบนัสเป็ นเรื่ องที่คณะกรรมการต้ องพิจารณาในช่วงปลายปี โดยปกติแล้ วเราจะพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังนี ้

มติท่ ปี ระชุม
มติ

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง

จานวนเสียง
5,489,282,783
4,056,022
250
0
5,493,339,055
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ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
99.9261
0.0738
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปรารถนา มงคลกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงรายละเอียดใน

วาระนี ้ต่อที่ประชุม
คุณปรารถนา มงคลกุล ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ ว
เห็นชอบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีวา่ มีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็ นผู้ที่ไม่มีความสัมพัน ธ์
และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็ นอิสระในการตรวจสอบและให้ ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณา
แต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และก าหนดค่า สอบบัญ ชี ป ระจ าปี 2563 โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ พิ จ ารณาตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. พิจารณาแต่งตังบริ
้ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และเห็นควร
ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
1. นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรื อ
2. นายวัชระ ภัทรพิทกั ษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 หรื อ
3. นายบัณฑิต ตังภากรณ์
้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8509
ในนามบริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไชย สอบบั ญ ชี จ ากั ด คนใดคนหนึ่ ง เป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ของบริ ษั ทฯ
สาหรับประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามรายละเอียดสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ของเอกสารประกอบการประชุม ที่บริ ษัทฯ ส่งให้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
2. อนุมตั ิค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทฯ
และงบการเงินรวม เป็ นจานวนเงินรวม 6.5 ล้ านบาท โดยไม่รวมค่าบริ การอื่น ๆ (Non-audit Fee) โดยในปี 2563 ค่าบริ การ
งานสอบบัญชีของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.5 จากปี 2562 เนื่องจากขอบเขตงานการตรวจสอบงบการเงินรวมประจาปี และ
การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่เพิ่มขึ ้นสาหรับกลุม่ บริ ษัทเหงียนคิม บริ ษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน) และการตรวจทาน
ข้ อมูลตามมาตรฐานใหม่ (TFRS9 และ TFRS16) รวมถึงรายการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ ้นของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ ขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี 2563 ของบริ ษัท
ย่อย ซึง่ ตรวจสอบโดยบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด บริ ษัทกลุม่ เคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริ ษัทสานักงานสอบ
บัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็ นจานวนเงินรวม 36.1 ล้ านบาท คิดเป็ นค่าสอบบัญชีรวมทังกลุ
้ ม่ บริ ษัทฯ เป็ นจานวน 42.6 ล้ านบาท
ลดลงจากปี 2562 ร้ อยละ 6.8
ความเห็นของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ
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จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยผู้ถือหุ้นมี
ประเด็นสอบถามที่สาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ถอื หุ้น

สอบถามว่าบริ ษัทฯ ได้ มีการต่อรองกับทางผู้ตรวจสอบบัญชีในการขอลดราคาค่าบริ การแล้ วหรื อไม่ และ
จะต่อรองราคามากกว่านี ้หรื อไม่ โดยบริ ษัทอื่น มีการลดราคาค่าตรวจสอบบัญชีให้ ถึงร้ อยละ 10 ถึง 30
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ

เหตุที่คา่ ใช้ จ่ายในการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 ว่า มีสองประการ ดังนี ้ ประการแรกมีการเข้ าซื ้อ
กิจการของเหงียนคิม ซึง่ ส่งผลให้ มีธุรกรรมเพิ่มขึ ้น ประการที่สอง เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีมีการออกกฎ
ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานการบัญชีใหม่จึงต้ องปฏิบตั ิตาม ทังนี
้ ้ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าบริ ษัทฯ ได้ มีการต่อรอง
ราคาค่าตรวจสอบบัญชีดงั กล่าวแล้ ว โดยสามารถลดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทในเครื อได้ 2.6 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 6.8

ผู้ถอื หุ้น

แสดงข้ อกังวลต่อความอาวุโส และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบบัญชี รายนายบัณฑิต ตังภากรณ์
้
ที่ได้ รับ
แต่งตังและอาจจะเป็
้
นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ

ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบบัญชีทกุ รายที่เสนอเป็ นผู้ที่ทางานในสานักงานบัญชีที่มีชื่อเสียงและเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตซึง่ โดย
ปกติจะเสนอขอให้ มีการแต่งตังไว้
้ มากกว่า 1 รายเป็ นการป้องกันปั ญหาจากเหตุสดุ วิสยั ที่ไม่อาจคาดเดา
ได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติผ้ ทู ี่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน เป็ นคนที่มีอาวุโสมากที่สดุ อยูแ่ ล้ ว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ ป ระชุม มีมติอ นุมัติ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี แ ละกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรั บ ปี 2563 ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติท่ ปี ระชุม

มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง

จานวนเสียง
5,491,360,039
1,631,249
347,767
0
5,493,339,055
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ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.9703
0.0296
-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ
ประธานฯ มอบหมายให้ คณ
ุ ภัทรพร มิลนิ ทสูต ที่ปรึกษากฎหมาย ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อทีป่ ระชุม

คุณภัทรพร มิลินทสูต ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน ก.ล.ต.”) ได้ มีการแก้ ไขหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในส่วนของการกากับดูแลและ
การประกอบธุรกิจหลักของบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (“หลักเกณฑ์ Holding Company”) เมื่อเดือน
ธันวาคม 2562 ในการนี ้ เพื่อให้ รูปแบบของข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มีความชัดเจนและสะท้ อนหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
และนโยบายการลงทุนและการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของบริ ษัทฯ ซึ่งใช้ บงั คับอยู่ในปั จจุบนั
จึงเสนอขอแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในหมวดที่ 10 การกากับดูแลและการบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม โดยมี
สาระสาคัญดังนี ้
1. การจัดลาดับชันบริ
้ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะแบ่งการกากับดูแลบริ ษัทในกลุ่ม ออกเป็ น 2 ระดับชัน้ กล่าวคือ ระดับบริ ษัทย่อยที่เป็ น
ศูนย์กลาง (“บริ ษัทศูนย์ กลาง”) และระดับบริ ษัทย่อยภายใต้ ศนู ย์กลาง โดยบริ ษัทศูนย์กลางจะช่วยแบ่งเบาภาระของบริ ษัทฯ
ในการกากับดูแลบริ ษัทที่เป็ นสาขาย่อยๆ หรื อบริ ษัทที่เปรี ยบเสมือนหน่วยธุรกิจ และช่วยให้ การกากับดูแลบริ ษัทย่อ ยทังกลุ
้ ม่
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทัว่ ถึงมากยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ดี สาหรับบริ ษัทย่อยที่ไม่อยูภ่ ายใต้ บริ ษัทศูนย์กลางจะยังขึ ้นตรงกับ
บริ ษัทฯ ตามเดิม
2. กลไกการกากับดูแล และการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทฯ จะทาหน้ าที่กากับดูแลการดาเนินงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทศูนย์กลาง โดยบริ ษัทฯ
จะมอบหมายให้ บริ ษั ท ศู น ย์ ก ลางท าหน้ าที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลบริ ษั ท ย่ อ ยภายใต้ ศู น ย์ ก ลางแทน ยกเว้ นกรณี ที่ เ ป็ น
การอนุมตั ิเรื่ องที่มีนยั สาคัญซึง่ กระทบสิทธิของบริ ษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะทาหน้ าที่ดแู ลให้ บริ ษัท
ศูนย์กลางมีกลไกที่สามารถควบคุมการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยที่เป็ นศูนย์กลางให้ เพียงพอและเหมาะสม
ภายใต้ หลักเกณฑ์ใหม่นี ้ บริ ษัทฯ ยังคงมีหน้ าที่และความรับผิดชอบต่อบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของตน
ตามกฎหมายเช่นเดิมอยู่ เพียงแต่ปรับรู ปแบบการกากับดูแลให้ มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับโครงสร้ างการถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ซึ่งประกอบด้ วยบริ ษัทย่อยจานวนมากที่ไม่ได้ มีขนาดหรื อนัยสาคัญที่เท่าเทียมกันทังหมด
้
อีกทังยั
้ งช่วยให้ การจัดการ
บริ ษัทในกลุม่ เป็ นระบบและสะท้ อนวิธีการปฏิบตั ิงานของกลุม่ บริ ษัทมากยิ่ งขึ ้น ทังนี
้ ้ รายละเอียดปรากฏในร่ างข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ เฉพาะส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติม (รายละเอียดสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4) ของเอกสารประกอบการประชุม ที่บริ ษัทฯ ส่งให้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
ในการนี ้จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในหมวดที่ 10 การ
กากับดูแลและการบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม พร้ อมทังอนุ
้ มตั ิให้ บคุ คลที่ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติม
ถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ นายทะเบียน
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ความเห็ น ของ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไข
คณะกรรมการ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในหมวดที่ 10 การกากับดูแลและการบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยและบริ ษั ทร่ วมทัง้
หมวด เพื่อให้ รูปแบบสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และนโยบายการลงทุนและการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของ
บริ ษัทฯ ที่ได้ แก้ ไขในเรื่ องเกี่ยวกับการกากับดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยผู้ถือหุ้นมี
ประเด็นสอบถามที่สาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ถอื หุ้น

สอบถามกรณีการบริ หารจัดการเมื่อเป็ นบริ ษัทโฮลดิ ้ง ประเด็นความจาเป็ นในการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับงบ
การเงินต่าง ๆ เพราะบางบริ ษัทก็เปิ ดเผยเฉพาะส่วนของโฮลดิ ้ง แต่ไม่ได้ ลงรายละเอียด จึงเกิดความกังวล
ว่ารายละเอียดบางอย่างผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถเข้ าถึงได้ จึงเสนอให้ แจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรู้
รายได้ ที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น

ประธานฯ และ
ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ

การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงกฎระเบี ย บและข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ไม่ มี ผ ลกระทบกับ การด าเนิ น งานและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานงบการเงินของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ นันเพี
้ ยงเพื่อ
อานวยความสะดวกให้ เกิดความคล่องตัวในการกากับดูแลบริ ษัทย่อยเท่านัน้ ไม่ได้ สง่ ผลให้ โครงสร้ างของ
บริ ษัทฯ เปลีย่ นแปลงไป อีกทัง้ มาตรฐานการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ินนเป็
ั ้ นไปตามมาตรฐานสากล
และไม่มีการลดทอนใด ๆ ทังสิ
้ ้น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

มติท่ ปี ระชุม

มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนเสียง

จานวนเสียง
5,493,337,554
1,301
200
0
5,493,339,055
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ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ได้ ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ ว และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามี
เรื่ องอื่นใดจะเสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอีก ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นต่อที่ประชุม แต่มคี าถามเพิ่มเติม โดยสรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ถอื หุ้น

เนื่องจากพิจารณางบการเงินในช่วงไตรมาสแรก และไตรมาสสองแล้ ว กระแสเงินสดติดลบจนต้ องหา
กระแสเงินสดเข้ ามา อยากทราบว่าตอนนี ้ส่งผลกระทบมากน้ อยเพียงใด และเป้าหมายในช่วงครึ่ งปี หลัง
ของปี นี ้เป็ นอย่างไร และบริ ษัทฯ ยังคงมีงบประมาณเพื่อขยายกิจการส่วนของรายจ่ายการลงทุน (Capital
Expenditures : Capex) ทังในและต่
้
างประเทศหรื อไม่ ประการสุดท้ ายในส่วนของ Omnichannel นัน้
สามารถผลักดันธุรกิจให้ เติบโตไปได้ อย่างไรบ้ าง

ประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริหาร

ในส่วนการตังงบประมาณของบริ
้
ษัทฯ หรื อ Capex สาหรับปี 2563 ซึ่งตังไว้
้ ที่ 18,000 ล้ านบาท บริ ษัทฯ
ยังคงมีนโยบายในการลงทุนตามยุทธศาสตร์ หลักของบริ ษัทฯ ต่อไป แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด 19 จึงต้ องระมัดระวังการใช้ จา่ ยมากยิ่งขึ ้น จากเดิมตังงบประมาณไว้
้
18,000 ล้ านบาท คาดว่า
จะใช้ จริ งเพียง 12,000 – 15,000 ล้ านบาทเท่านัน้ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ยังคงมีการขยายสาขาเพิ่มเติมเช่น
เพาเวอร์ บ าย (Power Buy) ที่ เ ปิ ด คู่กับ บี ทูเ อส (B2S) ที่ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ (Central World) และเปิ ด ที่
Robinson Lifestyle Center เพิ่ม 1 สาขา และไทวัสดุกาลังเร่ งเปิ ดเพิ่มอีก 2 สาขาในประเทศไทย ในปี
2563
ในส่วนของการลงทุนในเทคโนโลยี บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการลงทุนและการสร้ างแพลตฟอร์ ม
ออนไลน์อย่างจริ งจังในทุกหน่วยธุรกิจ เช่น Central, Robinson, Tops และ Power Buy โดยบริ ษัทฯ ใช้
แพลตฟอร์ มเดียวกันทังหมดเพื
้
่อเสริ มสร้ างประสิทธิภาพ โดยเริ่ มจาก Power Buy เนื่องจากเป็ นสินค้ า
ประเภทแรกที่ลกู ค้ าจะหันมาซื ้อผ่านทางออนไลน์ก่อน โดยขณะนี ้ยอดขายออนไลน์ของ Power Buy ได้
เติ บ โตอย่างมาก และล่า สุด จะมีการเปิ ดตัว Mobile Application ใหม่ จากห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ล
นอกจากนี ใ้ นส่ว นของ Omnichannel บริ ษั ท ฯ มี บ ริ ก ารต่า ง ๆ ซึ่ง ผสมผสานระหว่า งออฟไลน์ และ
ออนไลน์ เช่น Chat & Shop, Click & Collect, Reserve & Collect หรื อ Drive thru ที่เริ่ มให้ บริ การในช่วง
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด 19 นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีความร่ วมมือกับ partner เช่น Grab
เพื่อส่งสินค้ าจากออนไลน์ไปที่บ้านของลูกค้ าอีกด้ วย
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ผู้ถอื หุ้น

ต้ องการทราบอัตราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sales Growth) รวมถึงแผนงาน
ของไทวัสดุ และของ Big C (เวียดนาม) ปี 2563 ไตรมาสแรก และไตรมาสสอง

ประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริหาร

อัต ราการเติบ โตของยอดขายจากสาขาเดิม ของไทวัสดุ และ Big C (เวี ย ดนาม) หลัง เปิ ด บริ การได้
ตามปกติยงั สามารถเติบโตได้ ดี โดยบริ ษัทฯ ยังมีแผนจะเปิ ด Big C (เวียดนาม) สาขาใหม่อีก 6 สาขาใน
ปี นี ้ ซึง่ ได้ ดาเนินการไปแล้ วกว่าครึ่ง รวมถึงจะมีการปรับปรุงบิ๊กซีเดิมอีก 5 สาขาด้ วย

ผู้ถอื หุ้น

จากที่ปรากฏข่าวว่า True จะร่ วมมือกับ Alibaba ในการประกอบธุรกิจ Personal Loan ที่มีขนาดใหญ่
ที่สดุ ในประเทศไทย จึงอยากสอบถามว่าจะส่งผลกระทบต่อเซ็นทรัล รี เทล อย่างไรหากธุรกิจนี ้เกิดขึ ้นจริ ง

ประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริหาร

ขอชีแ้ จงว่าธุรกิจเงินผ่อนหรื อให้ ก้ ูยืมไม่ใช่ธุรกิจหลักที่บริ ษัทฯ จะเข้ าดาเนินการ อย่างไรก็ตาม เท่าที่
ทราบ บริ ษัท Central Group ซึ่งเป็ นบริ ษัทของครอบครัวจิราธิวฒ
ั น์ ได้ เข้ าลงทุนใน JD Fintech ซึ่งเป็ น
ธุรกิจเงินกู้ดิจิตอลซึ่งมุ่งเน้ นการพัฒนาการกู้ยืมและการชาระเงินแบบดิจิตอล เพื่อทาให้ การชาระเงิน
สะดวกยิ่ งขึน้ โดยการสแกนจ่า ย ไม่ต้ อ งใช้ เ งิ น สด ส่ง เสริ ม สัง คมไร้ เงิ น สด (Cashless Society) โดย
บริ ษัทฯ มองว่าหากประสบความสาเร็ จจะช่วยส่งเสริ มธุรกิจของบริ ษัทฯ ในภายหน้ า

ผู้ถอื หุ้น

มีความกังวลว่าราคาหุ้นของบริ ษัทฯ ตกลงมาค่อนข้ างมากจากราคา IPO คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 30
เมื่อเทียบกับราคาปั จจุบนั

ประธาน
เจ้ าหน้ าที่
บริหาร

แม้ มลู ค่าต่อหุ้นจะลดลง แต่ขอเน้ นย ้าว่า บริ ษัทฯ มีโครงสร้ าง ยุทธศาสตร์ และโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่ ง
ทังในช่
้ วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 นันเป็
้ นเครื่ องพิสจู น์แล้ วว่า แผนงานต่าง ๆ ที่ทา
นันสามารถน
้
ามาใช้ ได้ อย่างมัน่ ใจ และตอบโจทย์ ส่วนปั ญหาเรื่ องราคานันประกอบด้
้
วยปั จจัยที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ หลายประการทังความไม่
้
แน่นอนทางการเมือง และปริ มาณนักท่องเที่ยวที่ลดลง อย่างไรก็ตาม
หุ้นของบริ ษัทฯ ก็ ยังเข้ าไปอยู่ใน Global Standard Index ไม่ว่าจะเป็ น SET 100 หรื อ SET 50, MSCI
Global standard Index และล่า สุด ได้ รั บ การคัด เลือ กเข้ า ร่ ว มค านวณดัช นี FTSE Asia Pacific Ex
Japan Ex China-Large Cap (ซึง่ จะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 18 กันยายน 2563)
นอกจากนี ้ เกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 ครัง้ นี ้ เพื่อเป็ นไปตามคาสัง่
ของภาครัฐ และเพื่อป้องการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 บริ ษัทฯ จึงได้ ปิดสาขาชัว่ คราว เป็ นผลให้
Net Selling Space หายไปถึ ง ร้ อยละ 80 โดยบริ ษั ท ฯ เปิ ด ท าการได้ เ ฉพาะในส่ว นของ Tops และ
FamilyMart แต่ธุรกิจฟูด้ ยังได้ รับผลกระทบจากการงดขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และช่วงเวลาเปิ ด -ปิ ดที่
สันลง
้ ฉะนัน้ ผลการดาเนิ นงานในช่วงไตรมาสสองย่อมได้ รับ ผลกระทบซึ่งอาจติดลบถึง ร้ อยละ 50
อย่างไรก็ตาม ด้ วย Omnichannel บริ ษัทฯ จึงสามารถผลักดันธุรกิจต่อไปได้ โดยยอดขายติดลบเพียง
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ร้ อยละ 21 ซึง่ ตรงนี ้จึงพิสจู น์ได้ วา่ บริ ษัทฯ สามารถใช้ แพลตฟอร์ มไปลงทุนได้ อย่างมีประโยชน์สงู สุด ทังนี
้ ้
ได้ ให้ ความเชื่อมัน่ แก่ผ้ ถู ือหุ้นว่าหากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 ไม่กลับมาอีก เชื่อว่า
ไตรมาสสองจะเป็ นจุดต่าสุด ปั จจุบนั ยอดขายในประเทศไทย เวียดนาม และอิ ตาลี กลับมาเท่ากับช่วง
ก่อนสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโควิด 19 แล้ ว และในส่วนของผลประกอบการ EBITDA ของทุก
บริ ษัทก็มีกาไรแล้ ว ซึง่ ถือว่าสามารถปรับตัวได้ เร็ วมาก
ผู้ถอื หุ้น

จากที่บริ ษัทฯ เข้ าซื ้อหุ้นใน FamilyMart เพิ่มขึ ้น ทาให้ มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100 บริ ษัทฯ มีแผนจะ
ขยายธุรกิจออกไปเท่าใดในปี นี ้ และจะสร้ างความแตกต่างในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งในส่วนนี ้ต่ออย่างไร
นอกจากนี ้ เห็ น ว่า ธุ ร กิ จ FamilyMart มี ค วามทับซ้ อนกับ Tops Supermarket อยู่ จึ ง อยากทราบถึง
แผนงานในส่วนนี ้
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บริ ษัทฯ มีรูปแบบธุรกิจของร้ านค้ าขนาดเล็ก อยู่ 2 รู ปแบบ คือ Tops Daily ซึ่งเป็ นซูเปอร์ มาร์ เก็ตขนาด
เล็ก มีพืน้ ที่ตงั ้ แต่ 200 ตารางเมตรขึน้ ไป และแบบที่สองคือ FamilyMart ซึ่งมีขนาดพืน้ ที่ต่ากว่า 200
ตารางเมตร โดยการจัดวางร้ านค้ าของบริ ษัทฯ จะพิจารณาภูมิศาสตร์ และความเหมาะสมของผู้บริ โภค
ในแต่ละพื ้นที่ โดยส่วนใหญ่ FamilyMart จะเน้ นพื ้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และจุดท่องเที่ยวเป็ นหลัก
เช่น ภูเก็ ต หรื อสมุย ทัง้ นี ้ เมื่อบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน FamilyMart ร้ อยละ 100 ทาให้ มีความ
คล่องตัวในการบริ หารจัดการมากขึ ้น โดยขณะนี ้ บริ ษัทฯ อยู่ในช่วงของการปรับปรุ งระบบเทคโนโลยี
เพื่อให้ ใช้ แพลตฟอร์ มเดียวกัน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีการขยายโดยการทาแฟรนไชส์ FamilyMart ซึ่งมี
ผู้ตอบรับจานวนหลายพันคนแล้ ว และนอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการเข้ าซื ้อกิจการ SPAR ซึ่งเป็ นร้ านค้ า
ขนาดเล็กในสถานีบริ การน ้ามันบางจาก ประมาณ 20 สาขา โดยครึ่ งหนึ่งบริ ษัทฯ อาจพิจารณาเปิ ด
FamilyMart อีกครึ่งหนึง่ อาจเปิ ดเป็ น Tops Daily ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะขยายสาขา FamilyMart ประมาณ 50
สาขาต่อ ปี ในส่ว นของซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ ต บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารบริ ห ารงานโดยผนึกก าลังของทุก Format
(รู ปแบบ) ร่ วมกัน เพื่อให้ การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ทังนี
้ ้ Tops และ FamilyMart ได้ ร่วมมือกับ
Grab โดยลูกค้ าสามารถสัง่ สินค้ าจาก Mobile Application ผ่าน Grab Mart ได้
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จากนัน้ เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทกุ
ท่านที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุมในครัง้ นี ้และกล่าวปิ ดการประชุมในเวลา 17.00 น.

-ลงนาม-

(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
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