รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยระบบ DAP
e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็ นไปตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มประชุม
นางสาวอลิศา บูรณะบุตร ผู้ดาเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ้นและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยแจ้งระเบียบ
ปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุม ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ และได้ชีแ้ จงว่า ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือ หุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 หรือ Record Date ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีผถู้ ือหุน้ รวมทัง้ สิน้ 18,991 ราย
ส าหรับ ในการประชุ ม ครั้ง นี ้ มี ผู้ถื อ หุ้น เข้า ร่ ว มประชุ ม รวมทั้ง สิ น้ 1,298 ราย โดยเข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเองผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 21 ราย และรับมอบฉันทะ 1,277 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 5,534,744,753 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 91.77 ของหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดไว้แล้ว ทั้งนี ้ มี
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจานวน 15 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด และได้แนะนากรรมการต่อผูถ้ ือหุน้
ดังมีรายนามต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
คุณสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์
คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
คุณปรารถนา มงคลกุล
ดร. อรรชกา สีบญ
ุ เรือง

6. คุณภัทรียา เบญจพลชัย
7. คุณสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
8. ศ. ดร. สุทธิพนั ธ์ จิราธิวฒ
ั น์
9. คุณครรชิต บุนะจินดา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
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10.
11.
12.
13.

คุณยุวดี จิราธิวฒ
ั น์
คุณสุทธิลกั ษณ์ จิราธิวฒ
ั น์
คุณปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
คุณทศ จิราธิวฒ
ั น์

14. คุณพิชยั จิราธิวฒ
ั น์
15. คุณญนน์ โภคทรัพย์

กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน
กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการบริ ห าร กรรมการนโยบายความเสี่ ย ง และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

นอกจากนี ้ ผูด้ าเนินการประชุมได้แนะนาผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุมรายนามต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คุณปิ ยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์
คุณปเนต มหรรฆานุรกั ษ์
คุณไท จิราธิวฒ
ั น์
คุณขจรศักดิ์ จันทรัตติยากานต์
คุณรังสิรชั ต์ พรสุธี
คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานกฎหมาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการบริษัทฯ ทาหน้าที่เลขานุการการประชุม

โดยที่ ป รึก ษาที่ เ ข้า ร่ว มประชุม ได้แ ก่ คุณ พรทิ พ ย์ ริม ดุสิต ผู้สอบบัญ ชี จ ากบริษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภูมิ ไชย
สอบบัญชี จากัด และคุณภัทรพร มิลินทสูต ทนายความหุน้ ส่วน และคุณณหทัย เกียรติวิญญู ทนายความ จากบริษัท กฎหมาย
แคปปิ ตอล จากัด ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็ นที่ปรึกษา เพื่อดูแลให้คาปรึกษาให้การดาเนินการประชุมเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด ในการประชุมครัง้ นี ้ บริษัทฯ มีคุณลีลา ลักษณะยิ่งยง ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสักขี
พยานในการนับคะแนนเสียง
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) จึงได้
กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัทฯ และขอให้
คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เลขานุการบริษัทฯ ชีแ้ จงระเบียบปฏิบตั ิและข้อบังคับในการประชุม
คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เลขานุการบริษัทฯ ชีแ้ จงเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานฯ จะเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็ นผูช้ ีแ้ จงวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยจะเปิ ด
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ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทาในเวลา 2 นาที
หากผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่ได้กดปุ่ มลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าผูเ้ ข้าร่วมประชุมดังกล่าวมี มติเห็นด้วย
ตามที่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา ในการนับคะแนน จะบันทึกคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็ นคะแนน
เสียงเห็นด้วย สาหรับผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่ มลงคะแนนในเวลาที่กาหนด
บริษัทฯ จะถือว่าเป็ นการลงมติเห็นด้วย
ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยสาหรับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
ที่งดออกเสียงจะไม่นามาคิดเป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.
บริษัทมหาชน”) มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (1) ยกเว้นวาระที่่ 5 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90
หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิน้ บริษัทฯ จะประกาศผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดย
แบ่งเป็ นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ โดยวาระเลือกตัง้ กรรมการจะประกาศ
ผลการลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในการออกเสียง คือ 1 หุน้ มี 1 เสียง และ ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษใน
เรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงในวาระเลือกตัง้ กรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบ่ง
ออกเป็ นสามกรณี ดังนี ้
1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีก 1 เสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
2. สาหรับวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40
3. วาระอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
(2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ส าหรับ วาระเลื อ กตั้ง กรรมการ การนับ คะแนน จะนับ คะแนนแยกเป็ น รายบุ ค คล ส าหรับ ผู้ท่ี ไม่
ลงคะแนนภายในเวลาที่กาหนด บริษัทฯ จะถือเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยแยกคะแนนเป็ น “เห็นด้วย”
“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยบุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้รับ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
จากนัน้ ประธานฯ แจ้งวิธีปฏิบตั ิในการรับรองรายงานการประชุมของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงาน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายในเวลา 14 วัน นับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผใู้ ดคัดค้าน จะถือว่ารับรองรายงานการ
ประชุม แต่หากมีผูใ้ ดขอแก้ไข บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและหากเห็นสมควรแก้ไขรายงานการประชุม บริษัท ฯ จะ
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ดาเนินการแก้ไขรายงานการประชุม และนาส่ง รายงานการประชุมฉบับแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีผใู้ ดเสนอวาระการประชุมมายัง
บริษัทฯ จากนัน้ ประธานฯ จึงดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้า ที่บริหาร ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ ่อ ที่

ประชุม
คุณญนน์ โภคทรัพย์ ได้รายงานต่อ ที่ประชุมว่าผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา
สามารถสรุปเป็ น 4 หัวข้อ ได้ดงั นี ้
1. ภาพรวมธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ปี 2563
ปี 2563 เป็ นปี ท่ีท้าทายต่อทุกภาคส่วนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยบริษัทฯ ยังคง
ดาเนินธุรกิจด้วยวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่ “มุ่งหวังความเป็ นเลิศในธุรกิจค้าปลีกที่สร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ท่ดี ีท่สี ดุ
ให้กับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลายในทุกประเทศที่ดาเนินธุรกิจ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” และมี
จุดมุ่งหมายหลักในการเป็ น “ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน” หรือ “Central to Life” สาหรับภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ สรุปได้ดงั นี ้
ด้านภาพรวมในการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ เป็ นผูน้ าธุรกิจค้าปลีกใน 3 ประเทศ คือ ไทย เวียดนามและอิตาลี
ซึ่ ง ครอบคลุม ใน 4 กลุ่ม ธุ ร กิ จ ได้แ ก่ กลุ่ม แฟชั่น กลุ่ม ฟู้ ด กลุ่ม ฮาร์ด ไลน์ และกลุ่ม พร็ อ พเพอร์ตี ้ รวมทั้ง มี แ พลตฟอร์ม
Omnichannel ที่สอดรับกับไลฟ์ สไตล์ของลูกค้าในปั จจุบนั และช่วยสนับสนุนการเติบโตในอนาคต
ด้านผลการดาเนินงานด้านการเงิน บริษัทฯ มีรายได้รวม 194,311 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปี ก่อน
โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีปัจจัยพืน้ ฐานที่แข็งแกร่ง
และมีความยืดหยุ่นที่จะปรับตัวในสถานการณ์ดงั กล่าวได้ทนั ท่วงที จึงช่วยลดผลกระทบต่อกาไรได้ระดับหนึ่ง โดยมี EBITDA
(หรือกาไรที่เป็ นเงินสด) 10,675 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิ 684 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขกาไรที่กล่าวนี ้ เป็ นกาไรที่ไม่รวมรายการที่
ไม่ได้เกิดขึน้ ประจา ทัง้ นี ้ ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ มีกาไรสุทธิสาหรับปี จานวน 341 ล้านบาท
ด้านเครือข่ายสาขา บริษัทฯ มีรา้ นค้าหรือจุดขายรวมทั้งสิน้ 3,764 แห่ง ที่ให้บริการลูกค้าใน 3 ประเทศ
ข้างต้น ซึ่งคิดเป็ นพืน้ ที่ขายรวมประมาณ 3 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2 จากปี ก่อน อีกทัง้ มีพืน้ ที่ให้เช่าสุทธิเกือบ 6 แสน
ตารางเมตร เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10 จากปี ก่อน
ด้านฐานลูกค้า บริษัทฯ มีจานวนลูกค้าสมาชิกจาก Loyalty Program สูงถึง 24 ล้านรายจากทั่วโลก
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ด้านศักยภาพการเติบโตในอนาคต ซึ่งจากการที่บริษัทฯ ได้เร่งเดินหน้าแพลตฟอร์ม Omnichannel ทาให้มี
ยอดขายผ่านช่องทางนีเ้ ติบโตก้าวกระโดดโดยคิดเป็ นเกือบ 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับยอดขายในปี ก่อน (เพิ่มขึน้ ร้อยละ 177 จากปี
ก่อน) และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.5 ต่อยอดขายรวม
2. กลยุทธ์ในการเติบโตระยะยาว และสรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญในปี 2563
ในปี 2563 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้สร้างความท้าทายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อนต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อีกทัง้ ยังส่งผลกระทบรุนแรงและเป็ นวงกว้าง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายประเทศต้องหยุดชะงัก ซึ่งส่งผล
ให้เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักดีว่า สถานการณ์ดังกล่าวไม่
เพียงแต่กระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ แต่ยงั ส่งผลกระทบไปในทุกภาคส่วน ในปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจโดย
คานึงถึงและให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกฝ่ ายเพื่อให้ขา้ มพ้นวิกฤติ ท่ีเกิดขึน้ นีไ้ ปได้ดว้ ยกัน ได้แก่ การสร้าง
ความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดกับลูกค้า อีกทัง้ มีสินค้า ที่ครบถ้วน ไม่ขาดสต๊อก รวมถึงมีราคาที่เป็ นธรรมต่อ
ลูกค้าด้วย การรักษาความมั่นคงให้กับผูถ้ ือหุน้ ด้วยการดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและรายงานความคืบหน้าอยู่เสมอ
การดูแลและคุม้ ครองความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงานในสถานปฏิบัติงาน และการให้ความช่วยเหลือคู่คา้ และผูเ้ ช่า
รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนด้วย โดยสรุปได้ดงั นี ้
ลูกค้า การแพร่ระบาดของโรคทาให้ลกู ค้ากังวลในการออกมาเลือกซือ้ สินค้าและระมัดระวังการใช้จ่ายมาก
ขึน้ บริษัทฯ จึงมุ่งสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าสามารถเลือกซือ้ สินค้าได้อย่างสบายใจ และปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยนาเสนอ
ช่องทางและบริการใหม่ ท่ีช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ผ่านแพลตฟอร์ม Omnichannel ของบริษัทฯ ที่มี
ช่องทางการจาหน่ายสินค้าและให้บริการที่หลากหลาย ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ดแู ลให้รา้ นสาขามีความสะอาดปลอดภัย โดย
กาหนดให้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการทาความสะอาดพืน้ ที่รา้ นสาขาสม่าเสมอ และมีบริการ
ใหม่ๆ ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด เช่น Drive Thru และการรับชาระเงินแบบลดการสัมผัส (Touchless Payment)
เป็ นต้น
ผู้ถื อ หุ้น ภายใต้สถานการณ์ท่ี ไม่ แ น่ น อน บริษั ท ฯ ได้ด าเนิ น งานด้ว ยความระมัด ระวัง ลดต้น ทุน และ
ค่าใช้จ่ายทุกส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อกระแสเงินสด เพื่อรักษาฐานะการเงินให้ม่ นั คงและมีเสถียรภาพ อีกทั้งมีช่องทางให้
ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนติดตามความเป็ นไปและความคืบหน้าในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
พนักงาน ถือเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ จากการแพร่
ระบาด บริษัทฯ จึงได้ให้ความคุม้ ครองต่อสุขภาพด้วยการทาประกันภัย COVID-19 ให้พนักงานทุกคน รวมถึงสนับสนุนให้
พนักงานทางานจากที่บา้ น (Work from home) ขณะที่พนักงานที่จาเป็ นต้องมาปฏิบตั ิงานที่สาขาหรือสานักงาน บริษัทฯ ได้จดั
ให้มีการทาความสะอาดสถานที่ทางานอย่างสม่าเสมอ
ผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้แก่ คู่คา้ ผูเ้ ช่า และชุมชน โดยบริษัทฯ ได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคู่คา้ และ
ผูเ้ ช่าผ่านโครงการ “ตลาดรวมใจ” และ “ตลาดประชารัฐ” โดยได้เปิ ดพืน้ ที่ให้พ่อค้า แม่คา้ และ SMEs ได้มาวางจาหน่ายสินค้า
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ในพืน้ ที่ศูนย์การค้าของบริษัทฯ ได้โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้คิดค่าเช่า อีกทัง้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ค่คู า้ มาวางจาหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ ด้วย
จากความท้าทายที่เกิดขึน้ ในปี ท่ผี ่านมา เป็ นสิ่งหนึ่งที่ช่วยพิสจู น์ได้ว่า บริษัทฯ เป็ นองค์กรที่มีความคล่องตัว
และยืดหยุ่นที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งภายใต้วิกฤติการณ์นี ้ บริษัทฯ ได้เห็นถึงโอกาสที่จะ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยเร่งพัฒนาด้าน Omnichannel รวมทัง้ มุ่งสร้างการพัฒนาเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ช่วยให้บริษัทฯ ฟื ้ นตัวได้อย่างรวดเร็วและกลับมาเติบโตแบบ V-shape
ด้านกลยุทธ์ในการเติบโตระยะยาว บริษัทฯ กาหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 หลัก (5 Pillars) ได้แก่
1.

การเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลักในทุกกลุ่มธุรกิจ

2.

การขยายเครือข่ายสาขาอย่างต่อเนื่อง

3.

การเร่งเครื่อง Omnichannel ซึ่งเป็ นช่องทางที่มีศกั ยภาพเติบโตสูง

4.

การนาเสนอร้านค้ารู ปแบบใหม่ หรือแบรนด์ใหม่ ซึ่งเป็ นโอกาสใหม่ๆ ที่ช่วยตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า และ

5.

การเข้าซือ้ กิจการ ที่จะช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจให้เร็วยิ่งขึน้

ซึ่งสรุปการดาเนินงานที่สาคัญได้ดงั นี ้
Pillar ที่ 1. พัฒนาการที่สาคัญของธุรกิจหลัก
ในประเทศไทย โดยแยกตามส่วนงาน ได้แก่
กลุ่มแฟชั่น ได้มีการรวมด้าน Back office และการจัดซือ้ สินค้า ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน
เข้าไว้ดว้ ยกันเพื่อสร้าง Synergy และปรับแบรนด์ โรบินสัน ให้เป็ น เซ็นทรัล เพื่อให้สอดรับกับลูกค้าในบริเวณพืน้ ที่นนั้ ๆ ได้แก่
สาขาเมกาบางนา และสาขาอุดรธานี นอกจากนีม้ ีการปรับพืน้ ที่ขายเกื อบ 6 พันตารางเมตร ให้เป็ นพืน้ ที่ไลฟ์ สไตล์เพื่ อใช้
ประโยชน์ของพืน้ ที่ให้มากที่สดุ
กลุ่ม Hardline โดยไทวัสดุได้ปรับปรุ งการดาเนินงานและห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งช่วยให้การบริหารสิน ค้า มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และช่วยให้ยอดขายของสินค้าบางหมวดเติบโตขึน้ ร้อยละ 46 จากปี ก่อน
กลุ่มฟู้ด ได้ปรับปรุงร้านที่ท็อปส์ มาร์เกต 2 สาขาที่สาขาเวสต์เกต และสาขาศาลายา รวมถึงเซ็นทรัล ฟู้ด
ฮอลล์ ที่ลาดพร้าว
ในประเทศเวียดนาม ได้ปรับปรุงร้าน BigC Hypermarket ในพืน้ ที่ท่ีมีศกั ยภาพจานวน 5 สาขา ให้เป็ นแบรนด์
“GO!” ซึ่งได้เปิ ดตัวแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2563
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ในประเทศอิตาลี ได้ปรับปรุงห้างรีนาเชนเต 2 สาขา คือที่มิลานซึ่งเป็ นร้านแฟล็กชิพสาคัญ และฟลอเรนซ์ให้
เป็ นอีกหนึ่งมินิแฟล็กชิพสโตร์ภายใต้คอนเซ็ปต์ Store of Craft
Pillar ที่ 2. พัฒนาการที่สาคัญด้าน Omnichannel
บริษัทฯ เป็ น Retailer รายแรกในประเทศที่ได้รเิ ริ่มด้าน Omnichannel ตัง้ แต่สี่ปีท่แี ล้ว และในปี ท่ผี ่านมาได้
เร่งเครื่องการดาเนินงาน Omnichannel ในทุกประเทศ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมียอดขายผ่าน Omnichannel เติบโตขึน้ ร้อยละ 177
จากปี ก่อน และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.5 ของยอดขายรวม โดยมีพฒ
ั นาการที่สาคัญ ได้แก่
1.

เปิ ดตัว Central Mobile Application รวมทัง้ ยกระดับของ Tops App ด้วย

2.

เปิ ดตัวเว็บไซต์ใหม่ของ ไทวัสดุ และ รีนาเชนเต

3.

เพิ่มช่องทางการขายและให้บริการแบบใหม่ ให้ครบวงจรมากขึน้

4.

เพิ่มรายการสินค้าทางช่องทางออนไลน์ จากใน BU และ จากโมเดล Marketplace

5.

เริ่มทา Quick Commerce ทัง้ กลุ่มฟู้ดและ Non-food ในไทยและเวียดนามโดยจับมือกับพันธมิตร
Online & Delivery platform อื่นๆ

พัฒนาการ Omnichannel ที่สาคัญแยกตามประเทศ มีดงั นี ้
ในประเทศไทย ได้แก่
Omnichannel ในไทยมีช่องทางให้บริการแก่ลกู ค้าที่หลากหลายและครบวงจร อีกทัง้ ให้ครอบคลุมทุกแบรนด์
ของบริษัทฯ ทัง้ ยังได้มีการเปิ ดตัว Central App โดยมียอดดาวโหลด 1.7 ล้านราย ในเดือนมีนาคม 2564 และเปิ ดตัวเว็บไซต์
ใหม่ ข องไทวัสดุ เ พื่ อ รองรับ ความต้อ งการที่ ห ลากหลายของลูก ค้า นอกจากนี ้ยัง ได้เ ปิ ด ด าเนิ น งานศูน ย์ก ระจายสิ น ค้า
Omnichannel แห่งใหม่สาหรับธุรกิจ Non-food โดยมีพนื ้ ที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร
ในประเทศเวียดนาม ได้แก่
บริษัทฯ ได้เร่งพัฒนา Omnichannel ใน 3 โมเดล ได้แก่ การปรับปรุงด้านออนไลน์ของธุรกิจเหงียนคิม การ
พัฒนาด้าน Quick Commerce โดยใช้รูปแบบโมเดลของประเทศไทย และการร่วมกับ Marketplace platform ในประเทศ เพื่อ
เร่งการเติบโตของธุรกิจ การดาเนินการดังกล่าวได้ช่วยให้ยอดขายผ่าน Omnichannel ในเวียดนามเติบโตรวดเร็ว โดยในปี
2563 ยอดขายโตขึน้ ร้อยละ 18 จากปี ก่อน และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4 ของยอดขายรวมของเวียดนาม
ในประเทศอิ ต าลี บริ ษั ท ฯ ได้เ ปิ ดตั ว เว็ บ ไซต์ใ หม่ ข องรี น าเชนเต โดยในปี 2563 มี ย อดขายผ่ า น
Omnichannel โตขึ ้น ร้อ ยละ 401 จากปี ก่ อ น และคิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้อ ยละ 4 ของยอดขายรวมของอิ ต าลี ซึ่ ง ช่ อ งทาง
Omnichannel ในอิตาลียังมีศักยภาพและโอกาสเติบโตในอนาคต ผ่านทาง e-ordering การจาหน่ายสินค้า Luxury Brand
และการเพิ่มจานวนลูกค้าใหม่
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จากพัฒนาการที่กล่าวมาทาให้ยอดขายจากช่องทาง Omnichannel นีม้ ีผลการดาเนินงานที่ดีมาอย่าง
ต่อเนื่อง นับตัง้ แต่ท่บี ริษัทฯ ได้รเิ ริ่มการดาเนินธุรกิจผ่านช่องทางดังกล่าวตัง้ แต่ปี 2559 โดยเฉพาะปี 2563 ที่มีผลงานที่โดดเด่น
มาก โดยยอดขายผ่าน Omnichannel เติบโตต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี อันเป็ นผลจากความสาเร็จจากการดาเนินงานดัง ที่ได้กล่าว
มาแล้ว
ปั จจุบนั ยอดขาย Omnichannel ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มแฟชั่นประมาณร้อยละ 64 ของยอดขายผ่านช่องทาง
Omnichannel ทัง้ หมด และมีสดั ส่วนในประเทศไทยสูงที่สดุ คิดเป็ นร้อยละ 88 ของยอดขายผ่านช่องทาง Omnichannel ในทุก
ประเทศ
Pillar ที่ 3. การขยายเครือข่ายสาขา
การขยายสาขาในประเทศไทย แยกตามส่วนงาน ได้แก่
กลุ่มแฟชั่น บริษัทฯ มีโอกาสในการขยายศูนย์การค้าในต่างจังหวัด โดยโรบินสันได้ขยายสาขาใหม่ 1 สาขา
คือ โรบินสัน ไลฟ์ สไตล์มอลล์ สาขาบ่อวิน จ.ชลบุรี
กลุ่ม Hardline จากความนิยมในสินค้า ที่เกี่ยวกับบ้านและ DIY ไทวัสดุจึงขยายสาขาใหม่ ทั้งในรู ปแบบ
สาขาขนาดใหญ่และสาขาขนาดเล็กที่เป็ นรูปแบบใหม่ รวม 4 สาขา โดยปั จจุบนั มีสาขาทัง้ หมด 54 สาขาทั่วประเทศ
กลุ่ม ฟู้ ด ได้ข ยายสาขาใหม่ จ ากหลายแบรนด์ (ได้แ ก่ ท็ อ ปส์ มาร์เ ก็ ต ท็ อ ปส์ เดลี่ แฟมิ ลี่ ม าร์ท และ
Matsumoto Kiyoshi (ร้านค้าเพื่อสุขภาพและความงาม)) รวมสาขาใหม่ทั้งสิน้ 66 สาขา ทาให้มีจานวนสาขาทั้งหมด 1,140
สาขาทั่วประเทศ
การขยายสาขาในประเทศเวียดนาม ได้แก่
บริษัทฯ ได้เปิ ด “GO! Mall” และ “Hypermarket” ทัง้ หมด 4 สาขา และเปิ ดร้าน “go!” ซึ่งเป็ นร้านขนาดเล็ก
ในแนวคิดใหม่ ที่เป็ นการผสมผสานของซุปเปอร์มาร์เก็ตและพืน้ ที่ไลฟ์ สไตล์ โดยได้เปิ ดดาเนินการแล้ว 1 สาขาและได้รบั ผล
ตอบรับ ที่ ดี ส่ ว นการขยายสาขาของ Specialties Store เช่ น ร้า น Supersports, LookKool, KUBO และ แบรนด์ Sports &
Lifestyle ต่างๆ เช่น Skecher, Crocs ในปี ท่ีผ่านมาได้เปิ ดสาขาใหม่จานวน 34 สาขา ทาให้มีรา้ น Specialties ทัง้ หมด 150
สาขาทั่วประเทศ
Pillar ที่ 4. การนาเสนอร้านค้ารูปแบบใหม่ หรือแบรนด์ใหม่
ในประเทศไทย ได้แก่
กลุ่มแฟชั่น ได้เปิ ดตัวร้าน “Velo” ซึ่งเป็ นร้านอุปกรณ์กีฬาประเภทจักรยาน และร้าน “KIS” ซึ่งเป็ นแฟล็กชิพ
บิวตีส้ โตร์ เป็ นต้น
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กลุ่ม Hardline เพาเวอร์บายได้เปิ ดตัวรูปแบบร้านใหม่ เช่น Brand Shop และ CE Format ไซส์เล็ก และ ไท
วัสดุ ได้เปิ ดตัวรูปแบบสาขาใหม่ท่ีเป็ นขนาดเล็ก รวมถึง Auto 1 ที่เปิ ดร้านใหม่เพิ่มอีก 3 สาขา
กลุ่มฟู้ด ได้เปิ ดตัว “Healthiful” ซึ่งเป็ นร้านค้าสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบรับกระแสคนรักสุขภาพ
เป็ นต้น
การนาเสนอร้านค้ารูปแบบใหม่ หรือแบรนด์ใหม่ในประเทศเวียดนาม ได้แก่
GO! ศูนย์การค้าขนาดเล็ก ที่มีทั้งร้าน grocery shopping และร้านเช่า ร้านอาหาร เป็ นโมเดลร้านที่ตอบ
โจทย์ลกู ค้าในต่างจังหวัด และ Tops market โดยบริษัทฯ ได้นาโมเดลที่ประสบความสาเร็จในไทยไปปรับใช้ท่เี วียดนาม โดยได้
เริ่มปรับปรุงร้าน BigC จานวน 4 สาขาให้เป็ นร้าน Tops market ซึ่งได้ทาแล้วในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
Pillar ที่ 5. การเข้าซือ้ กิจการ
บริษัทฯ มีแนวทางลงทุนในการเข้าซือ้ กิจการที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ เชิงกลยุทธ์ โดยการลงทุน
ในปี ท่ผี ่านมา สรุปได้ดงั นี ้
การเข้าซือ้ หุน้ ในบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จากัด จากพันธมิตรจากญี่ปนที
ุ่ ่ถือในสัดส่วนร้อยละ 49 ส่งผล
ให้บริษัทฯ เป็ นเจ้าของแฟมิลี่มาร์ทเพียงผูเ้ ดียว ทาให้บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจดังกล่าวได้คล่องตัวยิ่งขึน้
การทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) (“COL”) ซึ่งเป็ นผูน้ าด้านตลาด
เครื่องเขียน อุปกรณ์และเครื่องใช้สานักงานของภาคธุรกิจ ซึ่งมีช่องทางจาหน่ายทัง้ หน้าร้านสาขาและออนไลน์ ภายใต้แบรนด์
“ออฟฟิ ศเมท” อีกทั้งมีธุรกิจเครื่องเขียน หนังสือ และสินค้าไลฟ์ สไตล์ภายใต้แบรนด์ “บีทูเอส” และธุรกิจออนไลน์ท่ีจาหน่าย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในปี ท่ผี ่านมา ภายใต้แบรนด์ “เมพ” ซึ่ง COL จะช่วยเสริม
ความแข็งแกร่ง และขยายตลาดให้กบั บริษัทฯ ในอนาคต อีกทัง้ จะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตให้กบั ธุรกิจของบริษัทฯ ในภาพรวม
ทัง้ นี ้ การทาคาเสนอซือ้ ได้แล้วเสร็จในช่วงต้นปี ท่ีผ่านมา และจะแสดงในรายงานทางการเงินรวมกับของบริษัทฯ ตัง้ แต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป
3. สรุปผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สาคัญในปี 2563
บริษัทฯ มุ่งมั่นทีจ่ ะดาเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็ นรูปธรรม โดยในปี 2563 ได้ดาเนินการด้านต่างๆ
ได้แก่
การจัดตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (“คณะกรรมบรรษัทภิบาลฯ”) ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีจะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างเป็ น
รูปธรรม
คณะกรรมบรรษั ท ภิ บ าลฯ ได้ก าหนดหลัก การและกรอบความคิ ด การพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น ภายใต้ก าร
ดาเนินงาน 4 ด้านหลัก คือ
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1)
2)
3)
4)

PEOPLE : ความเป็ นอยู่ท่ดี ีของผูค้ น
PROSPERITY : การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
PLANET : คุณภาพสิ่งแวดล้อม
PEACE & PARTNERSHIP : ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือ

อีกทัง้ บริษัทฯ มีพนั ธกิจที่จะดาเนินโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนที่กาหนด
โดยสหประชาชาติ (หรือ UN SDGs) ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถกาหนดแนวทางในการดาเนินงานให้มีเป้าหมายที่ชดั เจนมาก
ขึน้ ด้วย นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดั ทารายงานความยั่งยืนในปี นเี ้ ป็ นปี แรก โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็ น ที่เรียบร้อย
แล้ว
บริษัทฯ ได้ดาเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในเรื่องการพัฒนาด้านความยั่งยืน โดย
มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ท่ดี ีในระยะยาว การสร้างคุณภาพให้เหนือกว่าปริมาณ และคานึงถึงทุกฝ่ าย โดยมีหวั ใจของธุรกิจ คือ การ
สร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน ซึ่งขอยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจ ในปี 2563 ดังนี ้
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมในสังคม บริษัทฯ ได้ดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ลดความเหลื่อมลา้ ทางสังคม และสร้างรายได้เพื่อคนพิการให้สามารถดารงชีพได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ
คนพิการรวมทัง้ สิน้ 509 คน ซึ่งได้จา้ งเป็ นพนักงานประจา 236 คน และมีโครงการที่สนับสนุนอาชีพ 273 คน
ด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โครงการ “จริงใจ ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต” โดยเปิ ดพืน้ ที่ในการจัดจาหน่าย
สนับสนุนสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกร รวมถึงสินค้าขึน้ ชื่อของชุมชนนั้นๆ มาจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร รวมทัง้ สิน้ 193 ล้านบาท และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรมากกว่า 3.2 เท่าต่อครัวเรือน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดาเนินโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง ได้แก่ โครงการ “Journey to Zero” โดยได้ตงั้ เป้าหมายในการลดปริมาณและจัดการอาหารส่วนเกิน หรืออาหารเหลือ
ค้างจากการจาหน่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะอาหารได้ถึง 200 ตัน รวมทัง้ บริจาคโดยส่งต่ออาหารไป
ยังผู้ท่ีตอ้ งการคิดเป็ นจานวน 8 แสนมือ้ อีกทั้งได้สนับสนุนการรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ย่ งั ยืน โดยสามารถลดการใช้
ถุงพลาสติกได้ถึง 236 ล้านใบ นอกจากนี ้ บริษัทฯ มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจัดให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนจาก
แสงอาทิตย์ท่เี ป็ นพลังงานสะอาด ผ่านการติดตัง้ ระบบแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในเครือจานวน
25 สาขา ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในปริมาณ 15,689 เมกะวัตต์ช่วั โมง
นอกจากนี ้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ได้มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อ
ดูแลและช่วยเหลือผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมถึงสังคม ในด้านต่างๆ ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง ได้แก่
การให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลได้บริจาคหน้า
กาก N95 เฟสชิลด์ เจลแอลกอฮอลล์ และอาหารให้กับโรงพยาบาลศิริราช ด้านเซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ได้บริจาคหน้ากาก
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อนามัยและเฟสชิลด์ให้กับโรงพยาบาลในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม รวมถึงหน่วยธุรกิจอื่นๆ ภายใต้บริษัทฯ ที่ช่วย
บริจาคอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เป็ นต้น
การให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ โดยท็อปส์ และแฟมิลี่มาร์ท ได้ร่วมกันตรึงราคาสินค้ากว่า 26,000
รายการ เป็ นเวลา 90 วัน เพื่อช่วยลดปั ญหาค่าครองชีพของลูกค้า
การให้ความช่วยเหลือชุมชน โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างห้องนา้ สาเร็จรูป
การดาเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชั่น จึงได้จดั ทานโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชั่นเป็ นลายลักษณ์อักษรขึน้ และเผยแพร่นโยบายให้พนักงานทุกคนรับทราบ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยตลอดปี
2563 บริษัทฯ มีความตัง้ ใจในการเข้าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption
(“CAC”) โดยได้ประกาศแต่งตัง้ คณะทางานดาเนินการเพื่อเข้าร่วมโครงการนี ้ และในวัน ที่ 25 มีนาคม 2564 คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีมติเข้าร่วมลงนามในการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ นแนวร่วมในโครงการดังกล่าว และสาหรับปี 2565 บริษัทฯ ได้
วางแผนที่จะยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองร่วมเป็ นสมาชิกโครงการ CAC และคาดว่าจะมีการประกาศผลดังกล่าวต่อไป
4. รางวัลและความภาคภูมิใจ ปี 2563
ความสาเร็จในการดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นที่ยอมรับและได้รบั ยกย่องในระดับสากล โดยแบ่งเป็ น 4 ด้าน
หลัก ได้แก่
1) รางวัลและความสาเร็จของบริษัท
รางวัล Best Equity Deal of the Year ซึ่งเป็ นครัง้ แรกที่บริษัทฯ เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้รบั
การยกย่องว่าเป็ นการเสนอขายตราสารทุนที่ดีท่สี ดุ ในประเทศไทย และเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ใี หญ่ท่สี ดุ ของปี 2563
2) ความเป็ นเลิศในการดาเนินธุรกิจ
▪ รางวัล ความเป็ น เลิ ศ ด้า นการค้า ปลี ก ในงาน The 2020 GIA Awards ที่ ส หรัฐ อเมริ ก า โดย
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็ นห้างเดียวในไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีได้รบั รางวัลในปี ท่ี
ผ่านมา
▪ บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยอาหารของร้านค้าปลีกระดับสากล (FSSC
22000) โดย เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ มาร์เก็ต เป็ นร้านค้าปลีกที่มีสาขาที่ได้รบั มาตรฐาน
ดังกล่าวมากที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
▪ ความสาเร็จของร้าน Healthiful ซึ่งเป็ นร้านเพื่อสุขภาพที่ได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ใน 50 ร้านที่ดี
ที่สดุ ระดับโลกที่นกั ช้อปต้องมาเยือน
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3) ด้านสุขภาวะองค์รวมที่ดีของบุคลากร และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจาปี 2563 โดยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และ
เซ็นทรัล มาร์เก็ตติง้ กรุ๊ป ได้รบั ยกย่องให้เป็ นสุดยอดนายจ้างที่เอาใจใส่และดูแลพนักงานเป็ น
อย่างดีในทุกด้าน ติดต่อกัน 2 ปี ซอ้ น
▪ รางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลตติน่มั โดยเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ได้รบั ยก
ย่องให้เป็ นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 10
4) การสร้างแบรนด์และการตลาด
▪ รางวัล Favorite Vietnamese Brand in 2020 โดย บิก๊ ซี / GO! ได้รบั รางวัล Favorite Vietnamese
Brand
▪ รางวัล Best Brand Performance on Social Media (Hypermarket & Supermarket) โดยท็อปส์
ประเทศไทย ได้รบั รางวัลแบรนด์ท่ที าผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม
▪ รางวัล AD STARS 2020 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลคว้า 2 รางวัลจากเทศกาลโฆษณาระดับโลก
▪

ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้สรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2563
(แบบ 56-1 One Report) หัวข้อข้อมูลสาคัญทางการเงิน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ของเอกสารประกอบการประชุมที่
บริษัทฯ ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว
ความเห็นของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับทราบผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจาปี 2563

จากนั้น ประธานฯ ได้เ ปิ ด โอกาสให้ ท่ี ป ระชุ ม แสดงความคิ ด เห็ น และสอบถามเกี่ ย วกั บ วาระนี ้ โดย
ผูถ้ ือหุน้ มีประเด็นสอบถามที่สาคัญสรุปได้ดงั นี ้
ผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 บริษัทได้ตั้งเป้าการเติบโตเท่าไหร่ ทั้งในด้านยอดขายและกาไร และบริษัทมีงบลงทุนและ
แผนการเปิ ดสาขาอย่างไร อีกทัง้ มีแผนการดาเนินงานอย่างไรให้บรรลุเป้าที่ตงั้ ไว้

ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร

เมื่อปลายปี ท่ีแล้ว บริษัทฯ คาดการณ์อัตราการเติบโตตามอัตรา GDP ของแต่ละประเทศ โดยสาหรับ
ประเทศไทยคาดการณ์ไว้ว่าจะมีอตั ราการเติบโตประมาณร้อยละ 4 ประเทศเวียดนามจะเติบโตประมาณ
ร้อยละ 6-7 และประเทศอิตาลีจะมีอตั ราการเติบโตประมาณร้อยละ 4-5 โดยบริษัทฯ ได้ตงั้ เป้าหมายว่าใน
กลุ่มของบริษัทฯ จะเติบโตประมาณร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถชีน้ าอัตรากาไรได้
เนื่ อ งจากกฎหมายหลัก ทรัพ ย์ที่เ กี ่ย วข้อ ง อย่า งไรก็ด ี ในด้า นงบการลงทุน บริษั ท ฯ มี ก ารก าหนด
งบประมาณ 16,000 ล้านบาท ถึง 18,000 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมงบประมาณสาหรับการควบรวมกิจการ ทัง้ นี ้
ประมาณร้อยละ 60 ของงบประมาณข้างต้น จะใช้สาหรับการขยายธุรกิจและอีกร้อยละ 40 จะใช้ในการ
ปรับปรุงธุรกิจและเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่างๆ
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สาหรับการเปิ ดสาขา บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิ ดสาขาเพิ่มเติมในปี นี ้ โดยได้เปิ ดโรบินสันไลฟ์ สไตล์ สาขาบ้านฉาง
ไปแล้ว และมี แ ผนที่ จ ะเปิ ด GO! Mall เพิ่ ม เติ ม ที่ เ วี ย ดนามทั้ง หมด 4 สาขา ไทวัสดุ อี ก 4 สาขา และ
โรบินสันอีก 2 สาขา
สาหรับ Hypermarket และ Supermarket บริษั ท ฯ มี แ ผนจะเปิ ด สาขาเพิ่ม เติม ทั้ง ในประเทศไทยและ
เวียดนามทัง้ หมดอีก 60 สาขา โดยจะเปิ ด 40 สาขาในประเทศไทยและ 20 สาขาในประเทศเวียดนาม และ
จะเปิ ดร้านค้าประเภทอื่น ๆ (Non-food) และ ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง (Specialty Store) อีกประมาณ
100 สาขา ทัง้ ในประเทศไทยและเวียดนาม
สาหรับการปรับปรุ ง ร้านค้า (Renovation) บริษัทฯ ได้ปรับปรุ ง ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัล
ลาดพร้าวและเซ็นทรัลพระรามสอง รวมทัง้ โรบินสันที่มีการปรับเปลี่ยนแบรนด์ (Rebranding) เป็ นเซ็นทรัล
ที่ ช ลบุ รี แ ละขอนแก่ น รวมทั้ง การ Rebranding ของ BigC และ Hypermarket เป็ น GO! อี ก 8 สาขา
รวมทัง้ ปรับปรุงห้างสรรพสินค้าในประเทศอิตาลีอีก 3 แห่งที่มิลาน ฟรอเรนซ์ และโรม
สาหรับกลยุทธ์ในการดาเนินงานแผนธุรกิจต่าง ๆ บริษัทฯ จะมุ่งไปที่การขยายธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่ง
และปรับปรุ งธุรกิจทั้งด้านออฟไลน์และออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยจะมุ่งเน้นการสร้าง Central Mobile
Application ให้ เ ป็ น Lifestyle Destination รวมถึ ง การสร้ า ง Food Destination ผ่ า น Tops online
นอกจากนี ้ บริษัทฯ กาลังดาเนินการยกระดับและขยายธุรกิจอาหารทัง้ ในประเทศไทยและเวียดนาม ส่วน
ไทวัสดุนนั้ บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและมีความพร้อม โดยบริษัทฯ ยังคงพยายามขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนีไ้ ด้มีการเร่งเครื่องเกี่ยวกับ Omnichannel และ Online ทั้งหมด ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม
และอิตาลี ยิ่งไปกว่านัน้ บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการมองหาผูร้ ่วมลงทุน (partnership) การร่วมทุน
(Joint Venture) และการซือ้ ธุรกิจเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมองค์กรต่อต้านการทุจริต CAC แล้วหรือไม่

ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร

บริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและมีความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่าง
มีคุณธรรมภายใต้กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมี
มติอนุมัติให้ประกาศเจตนารมณ์เป็ น แนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชั่นของภาคเอกชนหรือที่เรียกว่า CAC โดย
บริษัทฯ มีแผนการดาเนินงานในปี 2565 ที่จะยื่นเอกสารรับรองเพื่อเป็ นสมาชิกของโครงการนี ้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีแผนจะขยายธุรกิจหรือนาแบรนด์ใดไปขยายที่เวียดนามบ้าง

ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร

ประเทศเวียดนามมีโอกาสโตได้มากและมีหลายแบรด์ท่ีคนเวียดนามตอบรับ เป็ นอย่างดี ในกลุ่มแฟชั่น
บริษัทฯ ได้มีการขยายร้าน Supersport ซึ่งได้นาแบรนด์ Crocs, Sketcher, Fila, New Balance เข้าไป
เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดจะมี Dyson ส่วนกลุ่มอาหาร บริษัทฯ มุ่งไปที่กลุ่มเมืองหลวงเมืองหลัก เช่น โฮจิมินท์
ฮานอย จึงได้นา Tops Supermarket Model เข้าไปที่เวียดนามและปรับให้เข้ากับคนเวียดนาม ซึ่งได้รบั
การตอบรับเป็ นอย่างดี และคาดว่าจะมีการเปิ ด Tops market ประมาณ 7 สาขา ส่วนกลุ่ม Hardline
บริษัทฯ คาดว่า ไทวัสดุ จะมีโอกาสเข้าไปขยายธุรกิจที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาและ
เตรียมความพร้อมในการเปิ ดสาขาที่เวียดนาม
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ผู้ถือหุ้น

ในปี ท่ีแล้วจนถึงปั จจุบัน ทางราชการได้ออกข้อกาหนดตามพระราชกาหนดฉุกเฉิ น ซึ่ง ทาให้โรบินสัน
ห้างสรรพสินค้า ร้าน Tops ร้าน FamilyMart และ B2S ปิ ดร้านชั่วคราวหรือลดเวลาการเปิ ดปิ ด บริษัท ฯ
ได้รบั ผลกระทบจากธุรกิจดังกล่าวหรือไม่

ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร

การระบาดของ COVID -19 ระลอกที่ 3 มีทงั้ ข้อดีขอ้ เสียเมื่อเทียบกับการระบาดของ COVID -19 เมื่อปี ท่ี
ผ่ า นมา เนื่ อ งจากปี ท่ี ผ่านมาได้มีก ารล็ อ คดาวน์ท่ ัวประเทศเกื อ บ 3 เดื อ น แต่ ใ นปี นี ้ยัง ไม่ ได้มี การใช้
มาตรการล็อคดาวน์ เพียงแต่กาหนดให้ปิดบริการให้เร็วขึน้ เช่น การปิ ดร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ
ให้ปิดบริการช่วง 21.00 น. และร้านค้าในโซนสีแดงจะมีการปิ ด ให้บริการช่วง 23.00 น. – 04.00 น. ซึ่ง
ช่วงเวลาดังกล่าวนีย้ อดขายไม่สงู นัก อย่างไรก็ตาม การระบาดของ COVID -19 ระลอกที่ 3 นีแ้ ตกต่างจาก
ครัง้ ที่แล้วคือเชือ้ แพร่กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจและอัตราการเติบโตของ GDP ของ
ประเทศไทย โดยมีผลกระทบในทางลบต่อ GDP ประมาณร้อยละ - 0.6 ต่อทุกเดือน โดยหาก COVID -19
ระลอกที่ 3 นีม้ ีระยะเวลาประมาน 3 - 4 เดือน อัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทยที่คาดว่าจะเป็ น
ร้อยละ 4 จะลดลงเหลือร้อยละ 2 ทัง้ นี ้ หากสามารถหยุดการระบาดได้และฉีดวัคซีนได้เกือบครบ COVID -19
ก็คงมีผลกระทบในบางส่วนของบริษัทฯ โดยคาดว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะเติบโตได้ประมาณ 8% จากเดิมที่
คาดว่าจะเติบโตที่ 10%
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ มีบทเรียนจากการระบาดระลอกที่
แล้วในเรื่องของการรักษาสภาพคล่องในการลงทุน การยกระดับการดูแลความสะอาด การปรับการทางาน
เป็ น Work from home นอกจากนี ้ บริษัทฯ ก็ยงั ใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึน้ ในการบริหารจัดการสินค้า
คงเหลือ โดยบริษัทฯ ได้ติดตามกลุ่มและประเภทสินค้าที่ลกู ค้ามีความต้องการผ่านทางออนไลน์ รวมถึง
การเร่งพัฒนาด้าน Omnichannel และ Online services ต่างๆ รวมทั้งเกี่ยวกับใช้สาขาออฟไลน์ในการ
บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ นการที่บริษัทฯ ติดต่อหาลูกค้า การบริการ Personal Shopper หรือลูกค้าติดต่อ
เข้ามาและ Chat & Shop ด้วย ฉะนัน้ บริษัทฯ พยายามพยุงธุรกิจและปรับปรุงทุกวิถีทางให้บริษัทฯ ได้รบั
ผลกระทบน้อยที่สดุ และบริษัทฯ ยังคงมุ่งที่จะมองหาผูร้ ว่ มลงทุน การร่วมทุนและการควบรวมกิจการอย่าง
ต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศอิตาลีและเวียดนามขณะนีเ้ ป็ นอย่างไรบ้าง

ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร

สาหรับห้างสรรพสินค้า 9 สาขาที่ประเทศอิตาลีนนั้ บริษัทฯ เปิ ดดาเนินการตามปกติแล้ว 7 สาขา สาหรับ
ประเทศเวียดนาม ได้รบั ผลกระทบจาก COVID -19 ในช่วงตรุษจีนของเวียดนามช่วงปลายเดือนมกราคม
แต่ตอนนีส้ ถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติมาเป็ นเวลา 4 - 6 สัปดาห์แล้ว และเปิ ดทุกสาขาตามปกติ ดังนัน้ ตาม
แผนงานและยุทธศาสตร์จึงถูกปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องและบริษทั ฯ พยายามเร่งพัฒนาเพราะเห็นโอกาสเติบโต
อย่างเวียดนามเป็ นอย่างมาก

มติทป่ี ระชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563

14

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้คณ
ุ ไท จิราธิวฒ
ั น์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน ชีแ้ จงรายละเอียด
ในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
คุณไท จิราธิวฒ
ั น์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
บริษัทฯ ต้องจัดทางบการเงินสาหรับรอบระยะบัญชีสิน้ สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
ตามที่ปรากฎใน รายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสาคัญได้
ดังนี ้
ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นต่องบการเงินประจาปี 2563 แบบไม่มีเงื่อนไข
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ มเครื่องมือ
ทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) และฉบับที่ 16
เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็ นครัง้ แรก มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั ซึ่งได้เปิ ดเผยผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน ของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน หน่วย : บาท
รายการ

บริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท

สินทรัพย์

239,179,945,394

126,908,066,927

หนีส้ ิน

183,464,981,363

48,415,916,030

รายได้จากการขาย

173,137,654,092

-

รายได้รวม

194,311,434,379

5,285,531,280

46,266,132

3,774,299,407

0.01

0.65

กาไรสาหรับปี 1
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )2
หมายเหตุ

1
2

กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กาไรต่อหุน้ คานวณจากกาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
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งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน ของบริษทั และบริษัทย่อย สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
สินทรัพย์ 239,180 ล้านบาท หนีส้ ิน 183,465 ล้านบาท รายได้จากการขาย 173,138 ล้านบาท รายได้รวม
194,311 ล้านบาท กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ 46 ล้านบาท และ กาไรต่อหุน้ คานวณจากกาไรสาหรับปี ท่เี ป็ น
ของบริษัทใหญ่ 0.01 บาทต่อหุน้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน ของบริษทั สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
รายละเอียด ดังนี้
สินทรัพย์ 126,908 ล้านบาท หนีส้ ิน 48,416 ล้านบาท รายได้จากการขาย รายได้รวม 5,286 ล้านบาท
กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่ 3,774 ล้านบาท และ กาไรต่อหุน้ คานวณจากกาไรสาหรับปี ท่ีเป็ นของบริษัทใหญ่
0.65 บาทต่อหุน้
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษทั ย่อย เปรียบเทียบกับปี ก่อน เป็ นดังนี้
บริษัทมีสินทรัพย์รวม 239,180 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 55,674 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 30.3
สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึน้ 1,392 ล้านบาท โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ 5,839 ล้านบาท
ขณะที่สินค้าคงเหลือลดลง 3,140 ล้านบาท จากสินค้ากลุ่มแฟชั่นที่มีการบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ
ผลกระทบของยอดขายสินค้าที่ลดลงจาก COVID-19
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึน้ 54,282 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ (Right-ofuse) 67,029 ล้านบาท ตาม TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่เริ่มใช้ในปี 2563 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 12,539
ล้านบาท ซึ่งได้แก่สิทธิการเช่า ลดลง 21,042 ล้านบาท ที่เปลี่ยนแปลงไปบันทึกบัญชีในประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ รวมถึง
ลูกหนีส้ ญ
ั ญาเช่าเงินทุน (ผลจาก TFRS 16 เช่นเดียวกัน) เพิ่มขึน้ 2,177 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึน้
2,941 ล้านบาท
บริษัทมีหนีส้ ินรวม 183,465 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 37,479 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 25.7 แบ่งเป็ น
หนี ้สิน หมุน เวียน 89,049 ล้า นบาท ลดลง 30,464 ล้า นบาท สาเหตุหลัก จากเงิน กู้ยื มระยะสั้นลดลง
17,144 ล้านบาท โดยแปลงเป็ นเงินกูย้ ืมระยะยาว และหนีส้ ินหมุนเวียนอื่นลดลง (เงินปั นผลค้างจ่าย 12,187 ล้านบาท และ
เจ้าหนีก้ ารค้า 5,532 ล้านบาท)
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน 94,416 ล้านบาท เพิ่มขีน้ 67,943 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึน้
20,097 ล้านบาท จากการแปลงหนีเ้ งินกูย้ ืมระยะสัน้ และจากการบันทึกหนีส้ ินตามสัญญาเช่า 51,370 ล้านบาท ตาม TFRS
16 สัญญาเช่า
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ 55,715 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18,196 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 48.5 เนื่องจาก
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ส่วนของบริษัทใหญ่ เพิ่มขึน้ 28,584 ล้านบาท จาก การขายหุน้ IPO 55,121 ล้านบาท หักด้วยผลต่าง
จากการซือ้ ส่วนได้เสียทีไม่มีอานาจควบคุม (ROBINS) 23,264 ล้านบาท และกาไรสะสมลดลง 2,405 ล้านบาท จากการ
ปรับปรุงการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม ลดลง 10,388 ล้านบาท เนื่องจากการเข้าซือ้ หุน้ ROBINS ทาให้สดั ส่วน
การถือหุน้ เพิ่มขึน้ มากกว่าร้อยละ 98
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทเปรียบเทียบกับปี ก่อน เป็ นดังนี้
รายได้รวม 194,311 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.8 เปรียบเทียบกับปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จาก
การขายลดลงร้อยละ 11.4 และรายได้การให้บริการเช่าลดลงร้อยละ 21.3 จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และมี
รายการที่เกิดขึน้ ครัง้ เดียว (One-off) ในปี 2562 จากการที่บริษัทฯ ได้รบั เงินชดเชยจากประกันภัย 3,283 ล้านบาท
ค่าใช้จา่ ยรวม 192,036 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.3 เนื่องจากต้นทุนขาย ลดลงร้อยละ 6.8 และต้นทุนการ
ให้เช่าและบริการลดลงร้อยละ 12.3 โดยมีอตั ราลดลงน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้
ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 11.6 เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายลดลง เช่น ค่าใช้จ่าย
พนักงาน ค่าเช่า ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประกอบกับมาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดของบริษัทฯ และการได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยและอิตาลี ตลอดจนการใช้ TFRS 16 ทาให้ค่าใช้จ่ายบางส่วนไปเป็ นต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.6 สาเหตุหลักจากการการตัง้ สารองค่าใช้จ่ายสินค้าล้าสมัย ที่
เพิ่มขึน้ จากการปรับปรุ งนโนบายการตั้งสารองของธุรกิจเหงียนคิมให้สอดคล้องกับนโยบายของธุ รกิจในประเทศไทย ,
ค่าใช้จ่ายจากการปิ ดกิจการของกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติง้ ที่ประเทศมาเลเซีย, ค่าใช้จ่ายในการสารองหนีส้ ญ
ู และค่าใช้จ่าย
ด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ Omnichannel เพื่อรองรับการเติบโตตามรู ปแบบค้าปลีกเพิ่มขึน้ ขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลงจากมาตรการของรัฐที่ให้ส่วนลดร้อยละ 90 การลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าบริหารงาน
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน คงเหลือ 2,275 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 85.4
ต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 171.8 จากปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกบัญชีตาม TFRS
16 เรื่องสัญญาเช่า และดอกเบีย้ จ่ายเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึน้ จากความต้องการสารองเงินสด
ส่วนแบ่งกาไรของการร่วมค้าและบริษทั ร่วมที่ใช้วธิ ีส่วนได้เสีย ลดลงร้อยละ 66.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของกาไรของบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ แสดงเป็ นด้านรายได้ เท่ากับ 884 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการดาเนินงานที่
มีผลขาดทุน เป็ นผลขาดทุนจากการตัดจาหน่ายเงินลงทุนในต่างประเทศ และการรับรู ส้ ินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
(Deferred Tax Asset)
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กาไรสาหรับปี รวม 341 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 97.2 และกาไรส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ 46 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 99.6 โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

ความเห็น ของ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี
คณะกรรมการ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยผูถ้ ือหุน้ มี
ประเด็นสอบถามที่สาคัญสรุปได้ดงั นี ้
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ช่วยชีแ้ จงผลกระทบของมาตรฐานบัญชีท่สี ่งผลต่องบดุลและงบกาไรขาดทุนอย่างมีนยั สาคัญ

คุณไท

ขอชีแ้ จงผลกระทบต่องบดุลและผลกระทบต่องบกาไรขาดทุน ดังนี ้

จิราธิวัฒน์

ผลกระทบต่องบดุล ในด้านสินทรัพย์นนั้ สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึน้ 67,029 ล้านบาท โดยลูกหนีส้ ญ
ั ญา
เช่าเงินทุน เพิ่มขึน้ 2,177 ล้านบาท และสิทธิการเช่าลดลง 21,042 ล้านบาท ส่วนด้านหนีส้ ิน หนีส้ ินตาม
สัญญาเช่าเพิ่มขึน้ 57,808 ล้านบาท และส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ลดลง 5,391 ล้านบาท

รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหารสายงาน
การเงิน

ผลกระทบต่องบกาไรขาดทุน ด้านรายได้ลดลงสุทธิ 26 ล้านบาท อันเป็ นผลมาจากรายได้ค่าเช่าและ
รายได้อื่นๆ ลงลด และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ประมาน 1,202 ล้านบาท โดยผลกระทบในแง่ลบเกิดจากการ
เพิ่มขึน้ ของค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึน้ ส่วนผลกระทบในแง่บวกมาจาก
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายภาษี ท่ลี ดลง

ผู้ถือหุ้น

ในปี ท่ีผ่านมาค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงอย่างมาก มีสาเหตุมาจากอะไร บริษัทคาดการณ์ว่า
ค่าใช้จ่ายตรงนีจ้ ะลดลงได้อีกหรือไม่อย่างไร

คุณไท

ที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายที่ลดลงนัน้ สืบเนื่องมาจากผลกระทบของ COVID -19 ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ขายและบริ ห ารที่ ล ดลงเช่ น ค่ า ใช้จ่ า ยพนัก งาน ค่ า เช่ า และบริ ก าร Utilities expense ค่ า โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยและอิตาลีและมาตรการของ
บริษัทฯ ในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกประเภทอย่างเข้มงวด เพื่อลดผลกระทบต่อความสามารถใน
การทากาไรและความสามารถในการรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และผล
จากการเปลี่ ย นแปลงการบัน ทึ ก ทางบัญ ชี ข อง TFRS ตามมาตรฐานทางการเงิน ของฉบับ ที่ 9 เรื่ อ ง
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน และฉบับ ที่ 16 เรื่ อ งสัญ ญาเช่ า ที่ มี ผลบัง คับ ใช้ใ นปี 2563 ท าให้มี ก ารบัน ทึก

จิราธิวัฒน์
รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหารสายงาน
การเงิน
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ค่าใช้จ่ายบางส่วนไปเป็ นต้นทุนทางการเงิน โดยปี นีบ้ ริษัทฯ ตัง้ เป้าบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
โดยจะควบคุมให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ในอัตราที่นอ้ ยกว่ารายได้หรือยอดขายที่ตงั้ เป้าไว้
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติทปี่ ระชุม

มติ

จานวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจานวนเสียง
วาระที่ 3

5,534,848,360
0
10,000
5,534,848,360

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
100.0000

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้คุณปเนต มหรรฆานุรักษ์ รองประธานเจ้าหน้า ที่บริหารสายงานการเงิน ชีแ้ จง
รายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
คุณปเนต มหรรฆานุรกั ษ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่
กฎหมายและบริษัทฯ กาหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปั นผลที่จ่าย
จะต้องมีจานวนไม่เกินกว่ากาไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้ โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน
แผนการลงทุน การสารองเงินไว้เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ การสารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้
เพื่อชาระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อจากัดตามที่กาหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อกาหนดทาง
กฎหมายและความจาเป็ นอื่น ๆ
บริษัทฯ มีกาไรสาหรับปี 2563 ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม ประมาณ 46 ล้านบาท คิดเป็ น
กาไรต่อหุน้ ประมาณ 0.008 บาท และกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประมาณ 5,104 ล้านบาท โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จดั สรรทุนสารองตามกฎหมายไว้ครบแล้วจานวน 632,000,000 บาท
ดังนัน้ ขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี สาหรับผลการดาเนินงานปี
2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท รวมเป็ นเงิน 2,412,400,000 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล (Payout Ratio) ประมาณ
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ร้อยละ 5,214 ซึ่งมีอตั ราที่สงู เนื่องจากกาไรสาหรับปี 2563 ต่ากว่าทุกๆ ปี จากผลกระทบของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม การ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบนั โรคระบาด สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ และถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะอยู่ในช่วงการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดเงินลงทุนที่ไม่จาเป็ น โดยยังคงเฉพาะเงินลงทุนที่
จาเป็ นต่อการเติบโตของธุรกิจ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้พิจารณาและเห็นว่าการคืนกาไรให้กับผูถ้ ือหุน้ โดยการ
จ่ายเงินปั นผลเป็ นส่วนสาคัญในการดาเนินธุรกิจ โดยที่บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจ ที่เพียงพอ จึงได้
พิจารณาเห็นควรเสนอจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ความเห็น ของ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา ดังนี ้
คณะกรรมการ
1) รับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสารองเพิ่มเติม เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จดั สรร
ทุนสารองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจานวนแล้ว จานวน 632,000,000 บาท
2) อนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลส าหรับ ผลการด าเนิ น งานปี 2563 ในอั ต ราหุ้น ละ 0.40 บาท รวมเป็ น เงิ น
2,412,400,000 บาท
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้
ท่านใดมีคาถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนีแ้ ต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลประจาปี สาหรับผลการดาเนินงานปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติทปี่ ระชุม

มติ

จานวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจานวนเสียง
วาระที่ 4

5,534,848,360
0
10,000
5,534,848,360

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
100.0000

่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนี ้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นีอ้ ันได้แก่ 1) คุณสุทธิ เกี ยรติ จิราธิ วัฒน์ 2) คุณอรรชกา สีบุญเรือง 3) คุณภัทรียา เบญจพลชัย
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4) คุณ ยุว ดี จิ ร าธิ วัฒ น์ และ 5) คุณ ปริญ ญ์ จิ ร าธิ วัฒ น์ ไม่ ได้เ ข้า ร่ว มพิ จ ารณาในการประชุม คณะกรรมการบริษั ท และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในวาระที่เกี่ยวข้อง
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูร้ ายงาน
วาระนีต้ ่อที่ประชุม
คุณสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดว่าในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งได้อีก โดยในปี 2564 มีรายชื่อกรรมการที่พน้
จากตาแหน่งตามวาระ จานวน 5 ท่าน ได้แก่
1.

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการ

2.

ดร. อรรชกา สีบญ
ุ เรือง

กรรมการอิสระ

3.

นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการอิสระ

4.

นางยุวดี จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการ

5.

นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการ

ในการนี ้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้า
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผใู้ ดเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ มายังบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
กรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กาหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อีกทัง้
พิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (IOD Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการดารงตาแหน่งของ
บุคคลที่จะเสนอชื่อเป็ นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมแล้วเกินกว่า 5 บริษัท
กรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกาหนด และหากเป็ นกรรมการรายเดิม ที่ต่อวาระจะต้อง
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะเห็นสมควรพิจารณาขยายระยะเวลา
การดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระตามเหตุผลและความจาเป็ น โดย ดร. อรรชกา สีบญ
ุ เรือง และคุณภัทรียา เบญจพลชัย ซึ่ง
เป็ นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้ว นตามหลักเกณฑ์แ ละกฎหมายที่เกี่ ยวข้องโดยสามารถให้
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ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ ในการนี ้ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแต่งตัง้ กรรมการดังกล่าวกลับ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ทัง้ นี ้ รายละเอียดปรากฏในข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ (รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ของเอกสารประกอบการประชุม ที่บริษัทฯ ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564 ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบระมัดระวังแล้ว
จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ แต่งตัง้ กรรมการรายเดิมทัง้ 5 ท่าน ให้กลับมาดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยมีผถู้ ือหุน้
สอบถามดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระอีก 3 ท่านที่ไม่ได้ครบกาหนดวาระในปี นนี ้ นั้ ได้เริ่มดารงตาแหน่งกรรมการอิสระตัง้ แต่เมื่อใด

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระทุกท่านเริ่มดารงตาแหน่งวันเดียวกัน คือนับตัง้ แต่วนั ที่บริษัทแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน
จากัด วันที่ 6 กันยายน 2562

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยแจ้งต่อ ที่
ประชุมว่าการเลือกตัง้ กรรมการในวาระนีจ้ ะพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นรายบุคคล
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระเป็ นรายบุคคล ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติทปี่ ระชุม

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจานวนเสียง

จานวนเสียง
5,487,430,137
47,418,223
10,000
5,534,848,360
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ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.1433
0.8567
100.0000

2. ดร. อรรชกา สีบุญเรือง
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจานวนเสียง

จานวนเสียง
5,508,031,309
26,817,051
10,000
5,534,848,360

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.5155
0.4845
100.0000

3. นางภัทรียา เบญจพลชัย
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจานวนเสียง

จานวนเสียง
5,534,848,360
0
10,000
5,534,848,360

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
100.0000

4. นางยุวดี จิราธิวัฒน์
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจานวนเสียง

จานวนเสียง
5,491,517,552
43,330,808
10,000
5,534,848,360
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ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.2171
0.7829
100.0000

5. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
มติ

จานวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจานวนเสียง
วาระที่ 5

5,491,517,552
43,330,808
10,000
5,534,848,360

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.2171
0.7829
100.0000

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ได้รายงานต่อ ที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รบั
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
เพื่ อ ให้ค ณะกรรมการบริษั ท ฯ ได้รับ ค่ า ตอบแทนจากการปฏิ บัติ ห น้า ที่ อ ย่ า งเหมาะสมและเป็ น ธรรม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลงาน ผลประกอบการของ
บริษัทฯ แล้ว และได้เสนอข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันและที่มีขนาด
ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ เพื่อเป็ นข้อมูลอ้างอิงให้กบั กรรมการในการพิจารณา โดยขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการสาหรับปี 2564 โดยกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจาปี
2564 ในวงเงินไม่เกิน 20.5 ล้านบาท ซึ่งเป็ นวงเงินที่เพิ่มจากปี 2563 จานวน 0.5 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมาจากประมาณการ
ค่าตอบแทนที่เพิ่มจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เท่ากับคณะกรรมการสรรหาฯ และ คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และให้จ่ายค่าเบีย้
ประชุมย้อนหลังตัง้ แต่เดือนมกราคม 2564 ทัง้ นี ้ ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ยังคงมี
อัตราเดียวกันกับปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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1.

ค่าตอบแทนประจารายไตรมาสและเบีย้ ประชุม
ค่าตอบแทน
ประจา
รายไตรมาส
(บาท)

เบีย้ ประชุม
(บาท/ครั้ง/คน)

ประธานกรรมการ

225,000

85,000

กรรมการ

85,000

42,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

133,000

65,000

กรรมการตรวจสอบ

103,000

50,000

ประธานกรรมการบริหาร

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการบริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

35,000

ไม่มี

30,000

ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

ไม่มี

35,000

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

ไม่มี

30,000

ไม่มี

35,000

ไม่มี

30,000

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

หมายเหตุ : กรรมการที่ เ ป็ น ผู้บ ริห ารหรื อ พนัก งานของบริษั ท ฯ จะไม่ ได้รับ ค่ าตอบแทนประจา
รายไตรมาสหรือค่าเบีย้ ประชุมในตาแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ
2. โบนัสกรรมการ
บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดเงื่อนไข
รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยู่กับผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ สาหรับรอบปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทัง้ นี ้ เงินโบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการ
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ตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ทั้งนี ้ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารหรือพนักงาน
ของบริษัทฯ จะไม่ได้รบั เงินโบนัสกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติงดจ่าย
โบนัสกรรมการสาหรับผลงานปี 2563 เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ ไม่ได้เป็ นไปตาม
เป้าหมายเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19
3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
ไม่มี
ความเห็น ของ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาก าหนด
คณะกรรมการ ค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่ อ ยสาหรับ ปี 2564 โดยมี ว งเงิ น รวมไม่ เ กิ น 20.5 ล้า นบาท
ประกอบด้ว ยค่ า ตอบแทนประจ ารายไตรมาส เบี ้ย ประชุ ม รายครั้ง และเงิ น โบนั ส (ถ้า มี ) ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอทุกประการ
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้
ท่านใดมีคาถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนีแ้ ต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี ้

มติทปี่ ระชุม
มติ

จานวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจานวนเสียง
วาระที่ 6

5,529,439,686
5,408,774
10,000
5,534,858,460

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
99.9021
0.0977
0.0002
100.0000

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2564
ประธานฯ มอบหมายให้คุณปรารถนา มงคลกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงรายละเอียดใน

วาระนีต้ ่อที่ประชุม
คุณปรารถนา มงคลกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กาหนดให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบ
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม โดยผูส้ อบบัญชี ท่เี สนอเป็ นผูท้ ่ไี ม่มีความสัมพันธ์ และไม่มี
ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ น
อิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
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แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างๆ ของ
บริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสานัก
งานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้พิจ ารณาตามที่ค ณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็น ควรเสนอที่ป ระชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. พิจารณาแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นควร
ให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้
1. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ

2. นายวัชระ ภัทรพิทกั ษ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 หรือ

3. นายบัณฑิต ตัง้ ภากรณ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 8509

ในนามบริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบั ญ ชี จ ากั ด คนใดคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ส อบบั ญ ชี ของบริ ษั ท ฯ
รายละเอียดปรากฏในประวัติของผูส้ อบบัญชี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ของเอกสารประกอบการประชุม ที่บริษัทฯ ส่ง
ให้ล่วงหน้าแล้ว
2. อนุมัติค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษั ท ฯ และงบการเงิน รวม เป็ น จ านวนเงิน รวม 6.9 ล้า นบาท โดยไม่ ร วมค่ าบริการอื่ น ๆ (Non-audit Fee) โดยเพิ่ม ขึน้
400,000 บาท เนื่องจากขอบเขตของงบการเงินรวมที่เพิ่มขึน้ จากการมีกลุ่มบริษัท COL เข้ามาเป็ นบริษัทย่อยที่มีสาระสาคัญ
ของบริษัทฯ ในปี 2564
3. รับทราบค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสานักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็ น
จานวนเงินรวม 36.2 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จานวน 4.6 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 11.34 เมื่อพิจารณาค่าสอบ
บัญชีของกลุ่ม COL ปี 2563 ร่วมด้วย โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการปรับ
ขัน้ ตอนและโครงสร้างการทางานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดความซา้ ซ้อนและขัน้ ตอนในการตรวจสอบ และบางบริษัทย่อยมีการ
เจรจาให้พิจารณปรับลดค่าสอบบัญชีโดยทบทวนแผนการตรวจสอบ แผนธุรกิจและขนาดรายการที่ปรับเปลี่ยนของบริษัทฯ ที่
ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 ในส่วนของค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่ลดลง มาจากการเจรจาขอลดค่าสอบ
บัญชีเพราะได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 และส่วนหนึ่งมาจากอัตราเงินบาทแข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2563 ทาให้ค่าสอบ
บัญชีโดยรวมลดลง และสุดท้าย ค่าสอบบัญชีของกลุ่ม COL ที่เข้ามาเป็ นบริษัทย่อยใหม่ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563
ค่าสอบบัญชีลดลง 1.4 ล้านบาทหรือร้อยละ 33.5 จากการลดขอบเขตงานงบการเงินรวมภายหลังจากเข้ามาในกลุ่มบริษัทฯ
ประกอบกับการจัดโครงสร้างธุรกิจบางกลุ่มบริษัทของกลุ่ม COL ที่ลดความซา้ ซ้อนในการตรวจสอบลง
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ความเห็น ของ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ
คณะกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยผูถ้ ือหุน้ มี
ประเด็นสอบถามที่สาคัญสรุปได้ดงั นี ้
ผู้ถือหุ้น

ขอทราบเหตุผลที่ค่าบริการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึน้

ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ

ค่ า บริ ก ารตรวจสอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ขึ ้น เนื่ อ งจากขอบเขตงานสอบบั ญ ชี เ พิ่ ม ขึ ้น จาก
การควบรวมกลุ่ม COL เข้ามาเป็ นบริษัทย่อย แต่เมื่อ พิจารณาภาพรวมของบริษัทย่อยทั้งหมดแล้ว ค่า
สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงประมาณ 3 ล้านบาท
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ ป ระชุม มีมติ อนุมัติก ารแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2564 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติทปี่ ระชุม

มติ

จานวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจานวนเสียง
วาระที่ 7

5,534,848,460
0
10,000
5,534,848,460

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
100.0000

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และสอบถามผูถ้ ือหุน้ ว่า
มีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ท่ปี ระชุม พิจารณาอีก ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม แต่มีคาถามเพิ่มเติม โดยสรุปได้ดงั นี ้
ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มั่นใจได้อย่างไรว่าได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนี ้การค้า
เพียงพอ เนื่องจากบริษัทฯ มีลกู หนีก้ ารค้าเกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน เท่ากับ 345 ล้านบาท แต่
บัน ทึ ก ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุน ด้า นเครดิต ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึน้ เพี ย ง 180 ล้า นบาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 52 และ
ส่วนเกินกาหนดชาระ 6 - 12 เดือน เท่ากับ 294 ล้านบาท แต่บนั ทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึน้ 73 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 24.8 เท่านัน้
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คุณไท
จิราธิวัฒน์
รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหารสายงาน
การเงิน

เนื่องจากบริษัทฯ ประมาณการค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญโดยใช้มาตรฐานการบันทึกบัญชี TFRS 9 ที่
เข้มงวดกว่าเดิม โดยในอดีตบริษัทฯ วิเคราะห์ประวัติการชาระหนีแ้ ละคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี ้
ในอนาคตของลูก ค้า เพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ TFRS 9 ให้ป ระเมิ น ว่ า การเปลี่ ย นแปลงของปั จ จัย ทาง
เศรษฐกิจนัน้ มีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ อย่างไรด้วย

ผู้ถือหุ้น

กรรมการบริษัทฯ สามารถที่จะได้รบั โบนัสกรรมการในรูปแบบ Variable Bonus (โบนัสในลักษณะแปร
ผัน) เป็ นสัดส่วนเพิ่มเติมที่รอ้ ยละ 1 ของกาไรสุทธิหรือไม่

ประธาน
กรรมการสรร
หาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดเงื่อนไข
รายละเอียด โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ เงินโบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการ
ตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม แต่ไม่ได้มีการกาหนดเป็ นสัดส่วนตายตัวแต่
อย่างใด ยกอย่างเช่น บริษัทฯ งดจ่ายโบนัสกรรมการจากผลงานปี ท่ีผ่านมา เนื่องจากผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ไม่เป็ นตามเป้าหมาย

ประธาน
กรรมการ

เรื่องเงินรางวัลของคณะกรรมการที่จะผูกกับกาไรสุทธิหรือไม่นนั้ เป็ นประเด็นที่ยงั มีการหารือในวงการ
การกากับดูแลกิจการในปั จจุบันอยู่ ทั้งนีเ้ นื่องจากอาจเกิดสถานการณ์ท่ีควบคุมไม่ได้ท่ีทาให้หลาย
บริษัทมีผลกาไรไม่ค่อยดี เช่นในปี 2563 ซึ่งไม่ได้หมายความว่ากรรมการบริษัทนัน้ ๆ ไม่ได้ทางาน โดย
ในความเป็ นจริง กรรมการอาจทางานหนักมากกว่าเดิม นอกจากนี ้ ในส่วนของโบนัสกรรมการใน
รูปแบบ Variable Bonus ที่ผถู้ ือหุน้ เสนอให้ในสัดส่วนร้อยละ 1 ของกาไรสุทธิของบริษัทฯ นัน้ อาจจะสูง
เกิ น ไป เนื่ อ งจากการสร้า งผลก าไรของบริษั ท ฯ ขึ น้ อยู่กับ หลายปั จ จัย ซึ่ง ไม่ ใ ช่ แ ค่ ก ารท างานของ
กรรมการเท่านัน้ แต่เป็ นสมาชิกของบริษัทฯ ในส่วนอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ดี ในเรื่องโบนัสที่เสนอ
มาดังกล่าว บริษัทฯ ขอรับเอาไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้น

จากสถานการณ์ปัจจุบนั บริษัทจะต้องปรับแผนลงทุนมูลค่า 1.6 -1.8 หมื่นล้านบาทที่วางไว้หรือไม่ และ
จะปรับอย่างไร

ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร

บริษัทฯ มีการติดตามผลกระทบของ COVID-19 อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี ในปั จจุบัน
บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน
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ผู้ถือหุ้น

ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของโรบินสันและ COL ขอสอบถามว่า ปั จจุบนั มีจานวนผูถ้ ือ
หุน้ รายย่อยถือหุน้ ในโรบินสันและ COL ทัง้ หมดกี่ราย

ตอนนี ้ บริษัทฯ ถือหุน้ โรบินสันประมาณร้อยละ 98.4 - 98.5 และถือหุน้ COL อยู่ประมาณร้อยละ 99
คุณปเนต
มหรรฆานุรักษ์ โดยยัง คงมี ผู้ถื อ หุ้น รายย่ อ ยในโรบิ น สัน ประมาน 1,000 ราย และผู้ถื อ หุ้น รายย่ อ ยใน COL เหลื อ
ประมาณ 400 ราย
รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหารสาย
งานการเงิน
จากนัน้ เมื่อไม่มีผใู้ ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เรียนแจ้งว่า หากมีคาถามอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ตอบ
ในที่ประชุม บริษัทฯ อาจพิจารณาตอบคาถามที่สาคัญและเผยแพร่พร้อมกับรายงานการประชุมต่อไป โดยประธานฯ ได้กล่าว
ขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะ และผูม้ ีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครัง้ นีแ้ ละกล่าวปิ ด
การประชุมในเวลา 16.30 น.

-ลงนาม(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
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