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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเมื่อวนัศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดว้ยระบบ DAP  
e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 กฎหมาย และ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

เร่ิมประชุม  

นางสาวอลิศา บูรณะบุตร ผู้ด  าเนินการประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านเขา้สู่ 
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ของบรษิัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยแจง้ระเบียบ
ปฏิบตัิในการเขา้ร่วมประชมุ ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านทราบ และไดช้ีแ้จงว่า ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่ม
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 หรือ Record Date ในวนัที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้ 18,991 ราย 
ส าหรับในการประชุมครั้งนี ้ มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิน้ 1,298 ราย โดยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์21 ราย และรบัมอบฉนัทะ 1,277 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 5,534,744,753 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 91.77 ของหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดไว้แลว้ ทั้งนี ้มี
กรรมการที่เขา้รว่มประชมุจ านวน 15 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และไดแ้นะน ากรรมการต่อผูถื้อหุน้ 
ดงัมีรายนามต่อไปนี ้ 

1. ดร. ประสาร ไตรรตันว์รกลุ ประธานกรรมการ 
2. คณุสทุธิชยั จิราธิวฒัน ์  รองประธานกรรมการ 
3. คณุสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน ์ รองประธานกรรมการ 
4. คณุปรารถนา มงคลกลุ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. ดร. อรรชกา สีบญุเรือง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพื่อความยั่งยืน 

6. คณุภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพื่อ 

ความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายความเส่ียง 
7. คณุสมพงษ์ ตณัฑพาทย ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

8. ศ. ดร. สทุธิพนัธ ์จิราธิวฒัน ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

9. คณุครรชิต บนุะจินดา  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการนโยบายความเส่ียง 
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10. คณุยวุดี จิราธิวฒัน ์  กรรมการ และกรรมการบรหิาร  
11. คณุสทุธิลกัษณ ์จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 
12. คณุปรญิญ ์จิราธิวฒัน ์  กรรมการ และกรรมการนโยบายความเส่ียง 
13. คณุทศ จิราธิวฒัน ์  กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

14. คณุพิชยั จิราธิวฒัน ์  กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพื่อความ 

ยั่งยืน 

15. คณุญนน ์โภคทรพัย ์  กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพื่อความยั่งยืน  
กรรมการบริหาร กรรมการนโยบายความเส่ียง  และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร 

นอกจากนี ้ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้นะน าผูบ้รหิารที่เขา้รว่มประชมุรายนามต่อไปนี ้

1. คณุปิยะ งุ่ยอคัรมหาวงศ ์  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานการเงิน  
2. คณุปเนต มหรรฆานรุกัษ์  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานการเงิน 
3. คณุไท จิราธิวฒัน ์  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานการเงิน 
4. คณุขจรศกัดิ์ จนัทรตัติยากานต ์  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานกฎหมาย 
5. คณุรงัสิรชัต ์พรสธีุ   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์
6. คณุงามจติ เกียรติธนาวิทย ์  เลขานกุารบรษิัทฯ ท าหนา้ที่เลขานกุารการประชมุ 

โดยที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ คุณพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีจากบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบญัชี จ ากดั และคณุภทัรพร มิลินทสตู ทนายความหุน้ส่วน และคณุณหทยั เกียรติวิญญ ูทนายความ จากบรษิัท กฎหมาย 
แคปปิตอล จ ากัด ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายใหเ้ป็นที่ปรกึษา เพื่อดูแลใหค้  าปรึกษาใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด ในการประชมุครัง้นี ้บริษัทฯ มีคุณลีลา ลกัษณะยิ่งยง ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นสกัขี
พยานในการนบัคะแนนเสียง 

ดร.ประสาร ไตรรตันว์รกลุ ประธานกรรมการบรษิัทฯ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) จึงได้
กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านที่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ และขอให ้
คณุงามจิต เกียรติธนาวิทย ์เลขานกุารบรษิัทฯ ชีแ้จงระเบียบปฏิบตัิและขอ้บงัคบัในการประชมุ 

 คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย ์เลขานุการบริษัทฯ ชีแ้จงเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนน
เสียงในแต่ละวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชมุ ประธานฯ จะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสียง 
ในแต่ละวาระ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผูช้ีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยจะเปิด
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ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะตอ้งท าในเวลา 2 นาที 
หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ได้กดปุ่ มลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผูเ้ขา้ร่วมประชุมดังกล่าวมีมติเห็นดว้ย
ตามที่เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา ในการนบัคะแนน จะบนัทึกคะแนนที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนบัเป็นคะแนน
เสียงเห็นดว้ย ส าหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุ และไม่กดปุ่ มลงคะแนนในเวลาที่ก าหนด 
บรษิัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นดว้ย 

ฐานในการนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยส าหรบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้
ที่งดออกเสียงจะไม่น ามาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชน”) มาตรา 107 (1) และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 41 (1) ยกเวน้วาระท่่ี 5 ฐานในการนบัคะแนนเสียงจะเท่ากับ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนฯ มาตรา 90  

หลงัจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิน้ บริษัทฯ จะประกาศผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ โดย
แบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ โดยวาระเลือกตัง้กรรมการจะประกาศ
ผลการลงคะแนนเป็นรายบคุคล 

ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการออกเสียง คือ 1 หุน้ มี 1 เสียง และ ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน
เรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบ่ง
ออกเป็นสามกรณี ดงันี ้

1. ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก 1 เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

2. ส าหรบัวาระพิเศษ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 40  

3. วาระอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม 
(2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ  

ส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ การนับคะแนน จะนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล ส าหรับผู้ที่ไม่
ลงคะแนนภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ จะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ย โดยแยกคะแนนเป็น “เห็นดว้ย” 
“ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” โดยบุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับ
เลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

จากนัน้ ประธานฯ แจง้วิธีปฏิบตัิในการรบัรองรายงานการประชมุของบรษิัทฯ ว่าบรษิัทฯ จะเผยแพรร่ายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับรายงานการประชุมภายในเวลา 14 วนั นบัจากวนัที่เผยแพร่ หากไม่มีผูใ้ดคดัคา้น จะถือว่ารบัรองรายงานการ
ประชุม แต่หากมีผูใ้ดขอแกไ้ข บริษัทฯ จะพิจารณาจากขอ้เท็จจริงและหากเห็นสมควรแกไ้ขรายงานการประชุม บริษัทฯ จะ
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ด าเนินการแกไ้ขรายงานการประชุม และน าส่งรายงานการประชุมฉบบัแกไ้ขใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งและเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ผ่านทาง
เว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีผูใ้ดเสนอวาระการประชมุมายงั
บรษิัทฯ จากนัน้ ประธานฯ จึงด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563  

ประธานฯ มอบหมายให ้คุณญนน ์โภคทรพัย ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่
ประชมุ 

คุณญนน์ โภคทรัพย ์ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่าผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา
สามารถสรุปเป็น 4 หวัขอ้ ไดด้งันี ้ 

1. ภาพรวมธุรกิจของเซ็นทรลั รีเทล ปี 2563 

  ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายต่อทุกภาคส่วนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยบริษัทฯ ยังคง
ด าเนินธุรกิจดว้ยวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจที่ “มุ่งหวงัความเป็นเลิศในธุรกิจคา้ปลีกที่สรา้งความพึงพอใจและประสบการณท์ี่ดีที่สดุ
ให้กับลูกคา้ผ่านช่องทางที่หลากหลายในทุกประเทศที่ด  าเนินธุรกิจ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และมี
จดุมุ่งหมายหลกัในการเป็น “ศนูยก์ลางชีวิตของทกุคน” หรือ “Central to Life” ส าหรบัภาพรวมธุรกิจของบรษิัทฯ สรุปไดด้งันี ้

  ดา้นภาพรวมในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ เป็นผูน้  าธุรกิจคา้ปลีกใน 3 ประเทศ คือ ไทย เวียดนามและอิตาลี 
ซึ่งครอบคลุมใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มแฟชั่น กลุ่มฟู้ด กลุ่มฮาร์ดไลน์ และกลุ่มพร็อพเพอร์ตี ้รวมทั้งมี แพลตฟอรม์ 
Omnichannel ที่สอดรบักบัไลฟ์สไตลข์องลกูคา้ในปัจจบุนัและช่วยสนบัสนนุการเติบโตในอนาคต 

   ดา้นผลการด าเนินงานดา้นการเงิน บริษัทฯ มีรายไดร้วม 194,311 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11 จากปีก่อน 
โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบจากสถานการณแ์พร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีปัจจัยพืน้ฐานที่แข็งแกร่ง
และมีความยืดหยุ่นที่จะปรบัตวัในสถานการณด์งักล่าวไดท้นัท่วงที จึงช่วยลดผลกระทบต่อก าไรไดร้ะดบัหนึ่ง โดยมี EBITDA 
(หรือก าไรที่เป็นเงินสด) 10,675 ลา้นบาท และมีก าไรสทุธิ 684 ลา้นบาท ซึ่งตวัเลขก าไรที่กล่าวนี ้เป็นก าไรที่ไม่รวมรายการที่
ไม่ไดเ้กิดขึน้ประจ า ทัง้นี ้ตามงบการเงินรวม บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิส าหรบัปีจ านวน 341 ลา้นบาท 

   ดา้นเครือข่ายสาขา บริษัทฯ มีรา้นคา้หรือจุดขายรวมทั้งสิน้ 3,764 แห่ง ที่ใหบ้ริการลูกคา้ใน 3 ประเทศ
ขา้งตน้ ซึ่งคิดเป็นพืน้ที่ขายรวมประมาณ 3 ลา้นตารางเมตร เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 จากปีก่อน อีกทัง้มีพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิเกือบ 6 แสน
ตารางเมตร เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 จากปีก่อน 

   ดา้นฐานลกูคา้ บรษิัทฯ มีจ านวนลกูคา้สมาชิกจาก Loyalty Program สงูถึง 24 ลา้นรายจากทั่วโลก 
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   ดา้นศกัยภาพการเติบโตในอนาคต ซึ่งจากการที่บรษิัทฯ ไดเ้ร่งเดินหนา้แพลตฟอรม์ Omnichannel ท าใหม้ี
ยอดขายผ่านช่องทางนีเ้ติบโตกา้วกระโดดโดยคิดเป็นเกือบ 3 เท่าตวัเมื่อเทียบกบัยอดขายในปีก่อน (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 177 จากปี
ก่อน) และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9.5 ต่อยอดขายรวม 

2. กลยทุธใ์นการเติบโตระยะยาว และสรุปผลการด าเนินงานที่ส  าคญัในปี 2563 

   ในปี 2563 การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ไดส้รา้งความทา้ทายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อนต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทฯ อีกทัง้ยงัส่งผลกระทบรุนแรงและเป็นวงกวา้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายประเทศตอ้งหยดุชะงกั ซึ่งส่งผล
ใหเ้ศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักดีว่า สถานการณด์ังกล่าวไม่
เพียงแต่กระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ แต่ยงัส่งผลกระทบไปในทกุภาคส่วน ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดด้  าเนินธุรกิจโดย
ค านึงถึงและใหค้วามส าคญักับผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ ทุกฝ่ายเพื่อใหข้า้มพน้วิกฤติที่เกิดขึน้นีไ้ปไดด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ การสรา้ง
ความมั่นใจและลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดกับลกูคา้ อีกทัง้มีสินคา้ที่ครบถว้น ไม่ขาดสต๊อก รวมถึงมีราคาที่เป็นธรรมต่อ
ลกูคา้ดว้ย การรกัษาความมั่นคงใหก้ับผูถื้อหุน้ดว้ยการด าเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัและรายงานความคืบหนา้อยู่เสมอ 
การดูแลและคุม้ครองความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงานในสถานปฏิบัติงาน และการใหค้วามช่วยเหลือคู่คา้และผูเ้ช่า 
รวมถึงส่งเสรมิเศรษฐกิจในชมุชนดว้ย โดยสรุปไดด้งันี ้

   ลกูคา้ การแพร่ระบาดของโรคท าใหล้กูคา้กังวลในการออกมาเลือกซือ้สินคา้และระมดัระวงัการใชจ้่ายมาก
ขึน้ บริษัทฯ จึงมุ่งสรา้งความมั่นใจใหลู้กคา้สามารถเลือกซือ้สินคา้ไดอ้ย่างสบายใจ และปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยน าเสนอ
ช่องทางและบริการใหม่ที่ช่วยลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของโรค ผ่านแพลตฟอรม์ Omnichannel ของบริษัทฯ ที่มี
ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้และใหบ้รกิารที่หลากหลาย ขณะเดียวกนับรษิัทฯ ไดด้แูลใหร้า้นสาขามีความสะอาดปลอดภยั โดย
ก าหนดใหม้ีมาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการท าความสะอาดพืน้ที่รา้นสาขาสม ่าเสมอ และมีบริการ
ใหม่ๆ ที่ช่วยลดความเส่ียงในการแพร่ระบาด เช่น Drive Thru และการรบัช าระเงินแบบลดการสมัผัส (Touchless Payment) 
เป็นตน้ 

   ผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน บริษัทฯ ได้ด  าเนินงานด้วยความระมัดระวัง ลดต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายทุกส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อกระแสเงินสด เพื่อรกัษาฐานะการเงินใหม้ั่นคงและมีเสถียรภาพ อีกทั้งมีช่องทางให ้
ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุติดตามความเป็นไปและความคืบหนา้ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

   พนกังาน ถือเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจของบรษิัทฯ และมีความเส่ียงต่อการตดิเชือ้จากการแพร่
ระบาด บริษัทฯ จึงไดใ้หค้วามคุม้ครองต่อสุขภาพดว้ยการท าประกันภัย COVID-19 ใหพ้นักงานทุกคน รวมถึงสนับสนุนให้
พนกังานท างานจากที่บา้น (Work from home) ขณะที่พนกังานที่จ าเป็นตอ้งมาปฏิบตัิงานที่สาขาหรือส านกังาน บรษิัทฯ ไดจ้ดั
ใหม้ีการท าความสะอาดสถานที่ท  างานอย่างสม ่าเสมอ 

   ผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ ไดแ้ก่ คู่คา้ ผูเ้ช่า และชุมชน โดยบริษัทฯ ไดช้่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายของคู่คา้และ 
ผูเ้ช่าผ่านโครงการ “ตลาดรวมใจ” และ “ตลาดประชารฐั” โดยไดเ้ปิดพืน้ที่ใหพ้่อคา้ แม่คา้ และ SMEs ไดม้าวางจ าหน่ายสินคา้
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ในพืน้ที่ศูนยก์ารคา้ของบริษัทฯ ไดโ้ดยที่บริษัทฯ ไม่ไดค้ิดค่าเช่า อีกทัง้บริษัทฯ ไดส้นบัสนุนใหคู้่คา้มาวางจ าหน่ายสินคา้ผ่าน
ช่องทางออนไลนข์องบรษิัทฯ ดว้ย 

  จากความทา้ทายที่เกิดขึน้ในปีที่ผ่านมา เป็นส่ิงหน่ึงที่ช่วยพิสจูนไ์ดว้่า บรษิัทฯ เป็นองคก์รที่มีความคล่องตวั
และยืดหยุ่นที่จะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างทันท่วงที อีกทั้งภายใตว้ิกฤติการณน์ี ้บริษัทฯ ไดเ้ห็นถึงโอกาสที่จะ
ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัโดยเรง่พฒันาดา้น Omnichannel รวมทัง้มุ่งสรา้งการพฒันาเชิงกลยทุธอ์ย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ช่วยใหบ้รษิัทฯ ฟ้ืนตวัไดอ้ย่างรวดเรว็และกลบัมาเติบโตแบบ V-shape  

    ดา้นกลยทุธใ์นการเติบโตระยะยาว บรษิัทฯ ก าหนดยทุธศาสตรไ์ว ้5 หลกั (5 Pillars) ไดแ้ก่ 

1. การเสรมิความแข็งแกรง่ใหธุ้รกิจหลกัในทกุกลุ่มธุรกิจ  

2. การขยายเครือข่ายสาขาอย่างต่อเนื่อง 

3. การเรง่เครื่อง Omnichannel ซึ่งเป็นช่องทางที่มีศกัยภาพเติบโตสงู 

4. การน าเสนอรา้นคา้รูปแบบใหม่ หรือแบรนดใ์หม่ ซึ่งเป็นโอกาสใหม่ๆ ที่ช่วยตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของลกูคา้ และ 

5. การเขา้ซือ้กิจการ ที่จะช่วยเรง่การเติบโตของธุรกิจใหเ้รว็ยิ่งขึน้ 

ซึ่งสรุปการด าเนินงานที่ส  าคญัไดด้งันี ้

Pillar ที่ 1. พฒันาการที่ส  าคญัของธุรกิจหลกั 

ในประเทศไทย โดยแยกตามส่วนงาน ไดแ้ก่ 

  กลุ่มแฟชั่น ไดม้ีการรวมดา้น Back office และการจดัซือ้สินคา้ ของหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลัและโรบินสัน
เขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อสรา้ง Synergy และปรบัแบรนด ์โรบินสนั ใหเ้ป็น เซ็นทรลั เพื่อใหส้อดรบักับลกูคา้ในบริเวณพืน้ที่นัน้ๆ ไดแ้ก่ 
สาขาเมกาบางนา และสาขาอุดรธานี นอกจากนีม้ีการปรบัพืน้ที่ขายเกือบ 6 พันตารางเมตร ใหเ้ป็นพืน้ที่ไลฟ์สไตลเ์พื่อใช้
ประโยชนข์องพืน้ที่ใหม้ากที่สดุ  

  กลุ่ม Hardline โดยไทวัสดุไดป้รับปรุงการด าเนินงานและห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งช่วยให้การบริหารสินค้ามี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และช่วยใหย้อดขายของสินคา้บางหมวดเติบโตขึน้รอ้ยละ 46 จากปีก่อน  

  กลุ่มฟู้ด ไดป้รบัปรุงรา้นที่ท็อปส ์มารเ์กต 2 สาขาที่สาขาเวสตเ์กต และสาขาศาลายา รวมถึงเซ็นทรลั ฟู้ด
ฮอลล ์ที่ลาดพรา้ว 

  ในประเทศเวียดนาม ไดป้รบัปรุงรา้น BigC Hypermarket ในพืน้ที่ที่มีศกัยภาพจ านวน 5 สาขา ใหเ้ป็นแบรนด ์
“GO!” ซึ่งไดเ้ปิดตวัแลว้ตัง้แต่วนัที่ 15 ธันวาคม 2563   
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  ในประเทศอิตาลี ไดป้รบัปรุงหา้งรีนาเชนเต 2 สาขา คือที่มิลานซึ่งเป็นรา้นแฟล็กชิพส าคญั และฟลอเรนซใ์ห้
เป็นอีกหน่ึงมินิแฟล็กชิพสโตรภ์ายใตค้อนเซ็ปต ์Store of Craft 

Pillar ที่ 2. พฒันาการที่ส  าคญัดา้น Omnichannel 

  บรษิัทฯ เป็น Retailer รายแรกในประเทศที่ไดร้เิริ่มดา้น Omnichannel ตัง้แต่สี่ปีที่แลว้ และในปีที่ผ่านมาได้
เร่งเครื่องการด าเนินงาน Omnichannel ในทุกประเทศ ซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทมียอดขายผ่าน Omnichannel เติบโตขึน้รอ้ยละ 177
จากปีก่อน และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9.5 ของยอดขายรวม โดยมีพฒันาการที่ส  าคญั ไดแ้ก่ 

1. เปิดตวั Central Mobile Application รวมทัง้ยกระดบัของ Tops App ดว้ย 

2. เปิดตวัเว็บไซตใ์หม่ของ ไทวสัด ุและ รีนาเชนเต 

3. เพิ่มช่องทางการขายและใหบ้รกิารแบบใหม่ ใหค้รบวงจรมากขึน้  

4. เพิ่มรายการสินคา้ทางช่องทางออนไลน ์จากใน BU และ จากโมเดล Marketplace   

5. เริ่มท า Quick Commerce ทัง้กลุ่มฟู้ดและ Non-food ในไทยและเวียดนามโดยจบัมือกบัพนัธมติร 
Online & Delivery platform อื่นๆ 

พฒันาการ Omnichannel ที่ส าคญัแยกตามประเทศ มีดงันี ้

ในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

   Omnichannel ในไทยมีช่องทางใหบ้ริการแก่ลกูคา้ที่หลากหลายและครบวงจร อีกทัง้ใหค้รอบคลมุทุกแบรนด์
ของบริษัทฯ ทัง้ยงัไดม้ีการเปิดตวั Central App โดยมียอดดาวโหลด 1.7 ลา้นราย ในเดือนมีนาคม 2564 และเปิดตวัเว็บไซต์
ใหม่ของไทวัสดุเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากนี ้ยังได้เปิดด าเนินงานศูนย์กระจายสินค้า 
Omnichannel แห่งใหม่ส าหรบัธุรกิจ Non-food โดยมีพืน้ที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร 

ในประเทศเวียดนาม ไดแ้ก่ 

  บริษัทฯ ไดเ้ร่งพฒันา Omnichannel ใน 3 โมเดล ไดแ้ก่ การปรบัปรุงดา้นออนไลนข์องธุรกิจเหงียนคิม การ
พฒันาดา้น Quick Commerce โดยใชรู้ปแบบโมเดลของประเทศไทย และการรว่มกบั Marketplace platform ในประเทศ เพื่อ
เร่งการเติบโตของธุรกิจ การด าเนินการดังกล่าวไดช้่วยใหย้อดขายผ่าน Omnichannel ในเวียดนามเติบโตรวดเร็ว โดยในปี 
2563 ยอดขายโตขึน้รอ้ยละ 18 จากปีก่อน และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4 ของยอดขายรวมของเวียดนาม 

  ในประเทศอิตาลี  บริษัทฯ  ได้เ ปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของรีนาเชนเต  โดยในปี 2563 มียอดขายผ่าน 
Omnichannel โตขึ ้นร้อยละ 401 จากปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของยอดขายรวมของอิตาลี  ซึ่ งช่องทาง 
Omnichannel ในอิตาลียังมีศักยภาพและโอกาสเติบโตในอนาคต ผ่านทาง e-ordering การจ าหน่ายสินคา้ Luxury Brand 
และการเพิ่มจ านวนลกูคา้ใหม่ 
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  จากพัฒนาการที่กล่าวมาท าให้ยอดขายจากช่องทาง Omnichannel นีม้ีผลการด าเนินงานที่ดีมาอย่าง
ต่อเนื่อง นบัตัง้แต่ที่บรษิัทฯ ไดร้เิริ่มการด าเนินธุรกิจผ่านช่องทางดงักล่าวตัง้แต่ปี 2559 โดยเฉพาะปี 2563 ที่มีผลงานที่โดดเด่น
มาก โดยยอดขายผ่าน Omnichannel เติบโตต่อเนื่องตลอดทัง้ปี อนัเป็นผลจากความส าเร็จจากการด าเนินงานดงัที่ไดก้ล่าว
มาแลว้  

  ปัจจุบนั ยอดขาย Omnichannel ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มแฟชั่นประมาณรอ้ยละ 64 ของยอดขายผ่านช่องทาง 
Omnichannel ทัง้หมด และมีสดัส่วนในประเทศไทยสงูที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 88 ของยอดขายผ่านช่องทาง Omnichannel ในทกุ
ประเทศ 

Pillar ที่ 3. การขยายเครือข่ายสาขา 

การขยายสาขาในประเทศไทย แยกตามส่วนงาน ไดแ้ก่ 

  กลุ่มแฟชั่น บรษิัทฯ มีโอกาสในการขยายศนูยก์ารคา้ในต่างจงัหวดั โดยโรบินสนัไดข้ยายสาขาใหม่ 1 สาขา 
คือ โรบินสนั ไลฟ์สไตลม์อลล ์สาขาบ่อวิน จ.ชลบรุ ี 

  กลุ่ม Hardline จากความนิยมในสินคา้ที่เก่ียวกับบา้นและ DIY ไทวัสดุจึงขยายสาขาใหม่ ทั้งในรูปแบบ
สาขาขนาดใหญ่และสาขาขนาดเล็กที่เป็นรูปแบบใหม่ รวม 4 สาขา โดยปัจจบุนัมีสาขาทัง้หมด 54 สาขาทั่วประเทศ  

   กลุ่มฟู้ด ได้ขยายสาขาใหม่จากหลายแบรนด์ (ได้แก่ ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ เดล่ี แฟมิล่ีมารท์ และ 
Matsumoto Kiyoshi (รา้นคา้เพื่อสุขภาพและความงาม)) รวมสาขาใหม่ทั้งสิน้ 66 สาขา ท าใหม้ีจ านวนสาขาทั้งหมด 1,140 
สาขาทั่วประเทศ 

การขยายสาขาในประเทศเวียดนาม ไดแ้ก่ 

  บรษิัทฯ ไดเ้ปิด “GO! Mall” และ “Hypermarket” ทัง้หมด 4 สาขา และเปิดรา้น “go!” ซึ่งเป็นรา้นขนาดเล็ก
ในแนวคิดใหม่ ที่เป็นการผสมผสานของซุปเปอรม์ารเ์ก็ตและพืน้ที่ไลฟ์สไตล ์โดยไดเ้ปิดด าเนินการแลว้ 1 สาขาและไดร้บัผล
ตอบรับที่ดี ส่วนการขยายสาขาของ Specialties Store เช่น รา้น Supersports, LookKool, KUBO และ แบรนด์ Sports & 
Lifestyle ต่างๆ เช่น Skecher, Crocs  ในปีที่ผ่านมาไดเ้ปิดสาขาใหม่จ านวน 34 สาขา ท าใหม้ีรา้น Specialties ทัง้หมด 150 
สาขาทั่วประเทศ 

Pillar ที่ 4. การน าเสนอรา้นคา้รูปแบบใหม่ หรือแบรนดใ์หม่ 

ในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

  กลุ่มแฟชั่น ไดเ้ปิดตวัรา้น “Velo” ซึ่งเป็นรา้นอปุกรณกี์ฬาประเภทจกัรยาน และรา้น “KIS” ซึ่งเป็นแฟล็กชิพ
บิวตีส้โตร ์เป็นตน้ 
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  กลุ่ม Hardline เพาเวอรบ์ายไดเ้ปิดตวัรูปแบบรา้นใหม่ เช่น Brand Shop และ CE Format ไซสเ์ล็ก และ ไท
วสัด ุไดเ้ปิดตวัรูปแบบสาขาใหม่ที่เป็นขนาดเล็ก รวมถึง Auto 1 ที่เปิดรา้นใหม่เพิ่มอีก 3 สาขา 

   กลุ่มฟู้ด ไดเ้ปิดตวั “Healthiful” ซึ่งเป็นรา้นคา้สินคา้และอาหารเพื่อสขุภาพ เพื่อตอบรบักระแสคนรกัสขุภาพ 
เป็นตน้ 

การน าเสนอรา้นคา้รูปแบบใหม่ หรือแบรนดใ์หม่ในประเทศเวียดนาม ไดแ้ก่  

   GO! ศูนยก์ารคา้ขนาดเล็กที่มีทั้งรา้น grocery shopping และรา้นเช่า รา้นอาหาร เป็นโมเดลรา้นที่ตอบ
โจทยล์กูคา้ในต่างจงัหวดั และ Tops market โดยบรษิัทฯ ไดน้ าโมเดลที่ประสบความส าเรจ็ในไทยไปปรบัใชท้ี่เวียดนาม โดยได้
เริ่มปรบัปรุงรา้น BigC จ านวน 4 สาขาใหเ้ป็นรา้น Tops market ซึ่งไดท้ าแลว้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 

Pillar ที่ 5. การเขา้ซือ้กิจการ 

   บรษิัทฯ มีแนวทางลงทนุในการเขา้ซือ้กิจการที่จะช่วยสนบัสนุนธุรกิจของบรษิัทฯ เชิงกลยทุธ ์โดยการลงทุน
ในปีที่ผ่านมา สรุปไดด้งันี ้

  การเขา้ซือ้หุน้ในบริษัท เซ็นทรลัแฟมิลี่มารท์ จ ากัด จากพนัธมิตรจากญ่ีปุ่ นที่ถือในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ส่งผล
ใหบ้รษิัทฯ เป็นเจา้ของแฟมิลี่มารท์เพียงผูเ้ดียว ท าใหบ้รษิัทฯ ด าเนินธุรกิจดงักล่าวไดค้ล่องตวัยิ่งขึน้ 

   การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) (“COL”) ซึ่งเป็นผูน้  าดา้นตลาด
เครื่องเขียน อุปกรณแ์ละเครื่องใชส้ านกังานของภาคธุรกิจ ซึ่งมีช่องทางจ าหน่ายทัง้หนา้รา้นสาขาและออนไลน์ ภายใตแ้บรนด ์
“ออฟฟิศเมท” อีกทั้งมีธุรกิจเครื่องเขียน หนังสือ และสินคา้ไลฟ์สไตลภ์ายใตแ้บรนด ์“บีทูเอส” และธุรกิจออนไลนท์ี่จ  าหน่าย
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์หรือ E-Book ซึ่งเติบโตอย่างรวดเรว็โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา ภายใตแ้บรนด ์“เมพ” ซึ่ง COL จะช่วยเสรมิ
ความแข็งแกรง่ และขยายตลาดใหก้บับรษิัทฯ ในอนาคต อีกทัง้จะช่วยเพิ่มอตัราการเติบโตใหก้บัธุรกิจของบรษิัทฯ ในภาพรวม 
ทัง้นี ้การท าค าเสนอซือ้ไดแ้ลว้เสร็จในช่วงตน้ปีที่ผ่านมา และจะแสดงในรายงานทางการเงินรวมกับของบริษัทฯ ตัง้แต่เดือน
กมุภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป 

3. สรุปผลการด าเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนที่ส  าคญัในปี 2563 

   บรษิัทฯ มุ่งมั่นทีจ่ะด าเนินธุรกจิใหเ้กิดความยั่งยืนอยา่งเป็นรูปธรรม โดยในปี 2563 ไดด้  าเนินการดา้นตา่งๆ 
ไดแ้ก่ 

   การจดัตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพื่อความยั่งยืน (“คณะกรรมบรรษัทภิบาลฯ”) ซึ่ง
ประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวฒุิและประสบการณ์ที่จะช่วยผลกัดนัใหบ้ริษัทฯ ขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม 

  คณะกรรมบรรษัทภิบาลฯ ได้ก าหนดหลักการและกรอบความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การ
ด าเนินงาน 4 ดา้นหลกั คือ  
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1) PEOPLE : ความเป็นอยู่ที่ดีของผูค้น 
2) PROSPERITY : การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
3) PLANET : คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 
4) PEACE & PARTNERSHIP : ความสงบสขุ ศิลปวฒันธรรม และความรว่มมือ 

    อีกทัง้ บริษัทฯ มีพนัธกิจที่จะด าเนินโครงการต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนที่ก าหนด
โดยสหประชาชาติ (หรือ UN SDGs) ซึ่งช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถก าหนดแนวทางในการด าเนินงานใหม้ีเป้าหมายที่ชดัเจนมาก
ขึน้ดว้ย นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานความยั่งยืนในปีนีเ้ป็นปีแรก โดยไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ เป็นที่เรียบรอ้ย
แลว้ 

   บริษัทฯ ไดด้  าเนินโครงการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับวิสัยทัศนใ์นเรื่องการพัฒนาดา้นความยั่งยืน โดย
มุ่งเนน้ใหเ้กิดผลลพัธท์ี่ดีในระยะยาว การสรา้งคณุภาพใหเ้หนือกว่าปรมิาณ และค านึงถึงทกุฝ่าย โดยมีหวัใจของธุรกิจ คือ การ
สรา้งคณุค่ารว่มกนักบัทกุภาคส่วน ซึ่งขอยกตวัอย่างโครงการที่น่าสนใจ ในปี 2563 ดงันี ้

  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมในสังคม บริษัทฯ ไดด้  าเนินการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
ลดความเหล่ือมล า้ทางสงัคม และสรา้งรายไดเ้พื่อคนพิการใหส้ามารถด ารงชีพไดอ้ย่างยั่งยืน โดยบรษิัทฯ ไดใ้หค้วามช่วยเหลือ
คนพิการรวมทัง้สิน้ 509 คน ซึ่งไดจ้า้งเป็นพนกังานประจ า 236 คน และมีโครงการที่สนบัสนนุอาชีพ 273 คน 

  ดา้นการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจ โครงการ “จริงใจ ฟารม์เมอรม์ารเ์ก็ต” โดยเปิดพืน้ที่ในการจดัจ าหน่าย 
สนับสนุนสินคา้ทางการเกษตรของเกษตรกร รวมถึงสินคา้ขึน้ชื่อของชุมชนนั้นๆ มาจ าหน่ายเพื่อสรา้งรายไดใ้ห้ชุมชน ซึ่ง
สามารถสรา้งรายไดใ้หเ้กษตรกร รวมทัง้สิน้ 193 ลา้นบาท และสรา้งรายไดเ้พิ่มใหเ้กษตรกรมากกว่า 3.2 เท่าต่อครวัเรือน 

  ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม บริษัทฯ ไดด้  าเนินโครงการเพื่อรกัษาส่ิงแวดลอ้มอย่าง
จริงจงั ไดแ้ก่ โครงการ “Journey to Zero” โดยไดต้ัง้เป้าหมายในการลดปริมาณและจดัการอาหารส่วนเกิน หรืออาหารเหลือ
คา้งจากการจ าหน่ายเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ซึ่งช่วยลดปรมิาณขยะอาหารไดถ้ึง 200 ตนั รวมทัง้บรจิาคโดยส่งต่ออาหารไป
ยังผู้ที่ตอ้งการคิดเป็นจ านวน 8 แสนมือ้ อีกทั้งไดส้นับสนุนการรักษาสภาพแวดลอ้มให้คงอยู่ยั่งยืน โดยสามารถลดการใช้
ถุงพลาสติกไดถ้ึง 236 ลา้นใบ นอกจากนี ้บริษัทฯ มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจดัใหม้ีการใชพ้ลงังานหมนุเวียนจาก
แสงอาทิตยท์ี่เป็นพลงังานสะอาด ผ่านการติดตัง้ระบบแผงโซลารเ์ซลลบ์นหลงัคาของหา้งสรรพสินคา้และรา้นคา้ในเครือจ านวน 
25 สาขา ซึ่งบรษิัทฯ ไดใ้ชพ้ลงังานจากแสงอาทิตยใ์นปรมิาณ 15,689 เมกะวตัตช์ั่วโมง 

  นอกจากนี ้จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ไดม้ีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อ
ดแูลและช่วยเหลือผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ รวมถึงสงัคม ในดา้นต่างๆ ซึ่งจะขอยกตวัอย่าง ไดแ้ก่ 

   การใหค้วามช่วยเหลือบคุลากรทางการแพทยแ์ละโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ เซ็นทรลั ฟู้ด รีเทลไดบ้ริจาคหนา้
กาก N95 เฟสชิลด ์เจลแอลกอฮอลล ์และอาหารใหก้ับโรงพยาบาลศิริราช ดา้นเซ็นทรลั รีเทล เวียดนาม ไดบ้ริจาคหนา้กาก
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อนามัยและเฟสชิลดใ์หก้ับโรงพยาบาลในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม รวมถึงหน่วยธุรกิจอื่นๆ ภายใตบ้ริษัทฯ ที่ช่วย
บรจิาคอปุกรณป์้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 หรือใหค้วามช่วยเหลือในดา้นอื่นๆ เป็นตน้ 

  การใหค้วามช่วยเหลือดา้นเศรษฐกิจ โดยท็อปส ์และแฟมิล่ีมารท์ ไดร้่วมกันตรึงราคาสินคา้กว่า 26,000 
รายการ เป็นเวลา 90 วนั เพื่อช่วยลดปัญหาค่าครองชีพของลกูคา้ 

           การใหค้วามช่วยเหลือชมุชน โดยบรษิัทฯ ไดบ้รจิาคเงินเพื่อสรา้งหอ้งน า้ส าเรจ็รูป  

การด าเนินการดา้นการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

   บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น จึงไดจ้ดัท านโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอรร์ปัชั่นเป็นลายลักษณอ์ักษรขึน้ และเผยแพร่นโยบายใหพ้นักงานทุกคนรบัทราบ และปฏิบัติอย่างเคร่งครดั โดยตลอดปี 
2563 บริษัทฯ มีความตัง้ใจในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption 
(“CAC”) โดยไดป้ระกาศแต่งตัง้ คณะท างานด าเนินการเพื่อเขา้ร่วมโครงการนี ้และในวนัที่ 25 มีนาคม 2564 คณะกรรมการ
บรษิัทฯ ไดม้ีมติเขา้รว่มลงนามในการประกาศเจตนารมณเ์ขา้เป็นแนวรว่มในโครงการดงักล่าว และส าหรบัปี 2565 บรษิัทฯ ได้
วางแผนที่จะยื่นเอกสารเพื่อขอการรบัรองรว่มเป็นสมาชิกโครงการ CAC และคาดว่าจะมีการประกาศผลดงักล่าวต่อไป 

4. รางวลัและความภาคภมูิใจ ปี 2563 

  ความส าเรจ็ในการด าเนินงานของบรษิัทฯ เป็นที่ยอมรบัและไดร้บัยกย่องในระดบัสากล โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น
หลกั ไดแ้ก่ 

1) รางวลัและความส าเรจ็ของบรษิัท 

   รางวลั Best Equity Deal of the Year ซึ่งเป็นครัง้แรกที่บรษิัทฯ เขา้ระดมทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยไดร้บั
การยกย่องว่าเป็นการเสนอขายตราสารทนุที่ดีที่สดุในประเทศไทย และเป็นการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ใหญ่ที่สดุของปี 2563 

2) ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ 

▪ รางวัลความเป็นเลิศด้านการค้าปลีก ในงาน The 2020 GIA Awards ที่สหรัฐอเมริกา โดย
หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลัเป็นหา้งเดียวในไทยและในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที่ไดร้บัรางวลัในปีที่
ผ่านมา 

▪ บริษัทฯ ไดร้ับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยอาหารของรา้นคา้ปลีกระดับสากล (FSSC 
22000) โดย เซ็นทรลั ฟู้ด ฮอลล ์และ ท็อปส ์มารเ์ก็ต เป็นรา้นคา้ปลีกที่มีสาขาที่ไดร้บัมาตรฐาน
ดงักล่าวมากที่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

▪ ความส าเร็จของรา้น Healthiful ซึ่งเป็นรา้นเพื่อสขุภาพที่ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 50 รา้นที่ดี
ที่สดุระดบัโลกที่นกัชอ้ปตอ้งมาเยือน 
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3) ดา้นสขุภาวะองคร์วมที่ดีของบคุลากร และความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) 

▪ รางวัลสุดยอดนายจา้งดีเด่นแห่งประเทศไทยประจ าปี 2563 โดยหา้งสรรพสินคา้โรบินสัน และ 
เซ็นทรลั มารเ์ก็ตติง้ กรุ๊ป ไดร้บัยกย่องใหเ้ป็นสุดยอดนายจา้งที่เอาใจใส่และดูแลพนักงานเป็น
อย่างดีในทกุดา้น ติดต่อกนั 2 ปีซอ้น 

▪ รางวลับรษิัทที่มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมดีเด่น ระดบัแพลตตินั่ม โดยเซ็นทรลั ฟู้ด รีเทล ไดร้บัยก
ย่องใหเ้ป็นบรษิัทที่มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมดีเด่นติดต่อกนัเป็นปีที่ 10 

4) การสรา้งแบรนดแ์ละการตลาด 
▪ รางวลั Favorite Vietnamese Brand in 2020 โดย บิก๊ซี / GO! ไดร้บัรางวลั Favorite Vietnamese 

Brand 
▪ รางวลั Best Brand Performance on Social Media (Hypermarket & Supermarket) โดยท็อปส ์

ประเทศไทย ไดร้บัรางวลัแบรนดท์ี่ท  าผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม 
▪ รางวลั AD STARS 2020 หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลัควา้ 2 รางวลัจากเทศกาลโฆษณาระดบัโลก 

  ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้ขอ้มลูส าคญัทางการเงิน (รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) ของเอกสารประกอบการประชมุที่
บรษิัทฯ ส่งใหล่้วงหนา้แลว้ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงาน
ของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 

  จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกับวาระนี ้ โดย 
ผูถื้อหุน้มีประเด็นสอบถามที่ส าคญัสรุปไดด้งันี ้ 

ผู้ถือหุ้น ในปี 2564 บริษัทไดต้ั้งเป้าการเติบโตเท่าไหร่ ทั้งในดา้นยอดขายและก าไร และบริษัทมีงบลงทุนและ
แผนการเปิดสาขาอย่างไร อีกทัง้มีแผนการด าเนินงานอย่างไรใหบ้รรลเุป้าที่ตัง้ไว ้

ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร  

 

เมื่อปลายปีที่แลว้ บริษัทฯ คาดการณอ์ัตราการเติบโตตามอัตรา GDP ของแต่ละประเทศ โดยส าหรบั
ประเทศไทยคาดการณไ์วว้่าจะมีอตัราการเติบโตประมาณรอ้ยละ 4 ประเทศเวียดนามจะเติบโตประมาณ
รอ้ยละ 6-7 และประเทศอิตาลีจะมีอตัราการเติบโตประมาณรอ้ยละ 4-5 โดยบรษิัทฯ ไดต้ัง้เป้าหมายว่าใน
กลุ่มของบริษัทฯ จะเติบโตประมาณรอ้ยละ 10 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถชีน้  าอัตราก าไรได้
เนื่องจากกฎหมายหลักทรพัยท์ี ่เ กี ่ยวขอ้ง อย่างไรก็ดี ในดา้นงบการลงทุน บริษัทฯ มีการก าหนด
งบประมาณ 16,000 ลา้นบาท ถึง 18,000 ลา้นบาท ซึ่งไม่รวมงบประมาณส าหรบัการควบรวมกิจการ ทัง้นี ้
ประมาณรอ้ยละ 60 ของงบประมาณขา้งตน้จะใชส้ าหรบัการขยายธุรกิจและอีกรอ้ยละ 40 จะใชใ้นการ
ปรบัปรุงธุรกิจและเทคโนโลยีและแพลตฟอรม์ต่างๆ  
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ส าหรบัการเปิดสาขา บรษิัทฯ มีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมในปีนี ้โดยไดเ้ปิดโรบินสนัไลฟ์สไตล ์สาขาบา้นฉาง 
ไปแล้วและมีแผนที่จะเปิด GO! Mall เพิ่มเติมที่เวียดนามทั้งหมด 4 สาขา ไทวัสดุ อีก 4 สาขา และ 
โรบินสนัอีก 2 สาขา  

ส าหรับ Hypermarket และ Supermarket บริษัทฯ มีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มเติมทั้งในประเทศไทยและ
เวียดนามทัง้หมดอีก 60 สาขา โดยจะเปิด 40 สาขาในประเทศไทยและ 20 สาขาในประเทศเวียดนาม และ
จะเปิดรา้นคา้ประเภทอื่น ๆ (Non-food) และ รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง (Specialty Store) อีกประมาณ 
100 สาขา ทัง้ในประเทศไทยและเวียดนาม  

ส าหรับการปรับปรุงรา้นคา้ (Renovation) บริษัทฯ ไดป้รับปรุงห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัล
ลาดพรา้วและเซ็นทรลัพระรามสอง รวมทัง้โรบินสนัที่มีการปรบัเปล่ียนแบรนด ์(Rebranding) เป็นเซ็นทรลั
ที่ชลบุรีและขอนแก่น รวมทั้งการ Rebranding ของ BigC และ Hypermarket เป็น GO! อีก 8 สาขา 
รวมทัง้ปรบัปรุงหา้งสรรพสินคา้ในประเทศอิตาลีอีก 3 แห่งที่มิลาน ฟรอเรนซ ์และโรม  

ส าหรบักลยุทธใ์นการด าเนินงานแผนธุรกิจต่าง ๆ บริษัทฯ จะมุ่งไปที่การขยายธุรกิจ เสริมความแข็งแกรง่
และปรบัปรุงธุรกิจทั้งดา้นออฟไลนแ์ละออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยจะมุ่งเนน้การสรา้ง Central Mobile 
Application ให้ เ ป็น  Lifestyle Destination รวมถึ ง การสร้า ง  Food Destination ผ่ าน  Tops online 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ก าลงัด าเนินการยกระดบัและขยายธุรกิจอาหารทัง้ในประเทศไทยและเวียดนาม ส่วน
ไทวสัดนุัน้ บรษิัทฯ มีความแข็งแกรง่และมีความพรอ้ม โดยบรษิัทฯ ยงัคงพยายามขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนีไ้ดม้ีการเร่งเครื่องเก่ียวกับ Omnichannel และ Online ทั้งหมด ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม 
และอิตาลี ยิ่งไปกว่านัน้บริษัทฯ ยงัคงมองหาโอกาสในการมองหาผูร้่วมลงทุน (partnership) การร่วมทนุ 
(Joint Venture) และการซือ้ธุรกิจเขา้มาอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ ไดเ้ขา้รว่มองคก์รต่อตา้นการทจุรติ CAC แลว้หรือไม่ 

ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร 

บรษิัทฯ เล็งเห็นความส าคญัของการต่อตา้นการทจุรติคอรปัชั่นและมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่าง
มีคุณธรรมภายใตก้รอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมี
มติอนุมัติใหป้ระกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของภาคเอกชนหรือที่เรียกว่า CAC โดย
บรษิัทฯ มีแผนการด าเนินงานในปี 2565 ที่จะยื่นเอกสารรบัรองเพื่อเป็นสมาชิกของโครงการนี ้

ผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ มีแผนจะขยายธุรกิจหรือน าแบรนดใ์ดไปขยายที่เวียดนามบา้ง 

ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร 

ประเทศเวียดนามมีโอกาสโตไดม้ากและมีหลายแบรดท์ี่คนเวียดนามตอบรบัเป็นอย่างดี ในกลุ่มแฟชั่น 
บริษัทฯ ไดม้ีการขยายรา้น Supersport ซึ่งไดน้ าแบรนด ์Crocs, Sketcher, Fila, New Balance เข้าไป
เรียบรอ้ยแลว้ ล่าสดุจะมี Dyson ส่วนกลุ่มอาหาร บริษัทฯ มุ่งไปที่กลุ่มเมืองหลวงเมืองหลกั เช่น โฮจิมินท ์
ฮานอย จึงไดน้ า Tops Supermarket Model เขา้ไปที่เวียดนามและปรบัใหเ้ขา้กับคนเวียดนาม ซึ่งได้รบั
การตอบรับเป็นอย่างดี และคาดว่าจะมีการเปิด Tops market ประมาณ 7 สาขา ส่วนกลุ่ม Hardline 
บริษัทฯ คาดว่า ไทวสัดุ จะมีโอกาสเขา้ไปขยายธุรกิจที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาและ
เตรียมความพรอ้มในการเปิดสาขาที่เวียดนาม  
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ผู้ถือหุ้น ในปีที่แลว้จนถึงปัจจุบัน ทางราชการไดอ้อกข้อก าหนดตามพระราชก าหนดฉุกเฉิน ซึ่งท าให้โรบินสัน
หา้งสรรพสินคา้ รา้น Tops รา้น FamilyMart และ B2S ปิดรา้นชั่วคราวหรือลดเวลาการเปิดปิด บริษัทฯ
ไดร้บัผลกระทบจากธุรกิจดงักล่าวหรือไม่ 

ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร 

การระบาดของ COVID -19 ระลอกที่ 3 มีทัง้ขอ้ดีขอ้เสียเมื่อเทียบกับการระบาดของ COVID -19 เมื่อปีที่
ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้มีการล็อคดาวน์ทั่วประเทศเกือบ 3 เดือน แต่ในปีนี ้ยังไม่ได้มีการใช้
มาตรการล็อคดาวน ์เพียงแต่ก าหนดใหปิ้ดบริการใหเ้ร็วขึน้ เช่น การปิดรา้นคา้หรือหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ 
ให้ปิดบริการช่วง 21.00 น. และรา้นคา้ในโซนสีแดงจะมีการปิดให้บริการช่วง 23.00 น. – 04.00 น. ซึ่ง
ช่วงเวลาดงักล่าวนีย้อดขายไม่สงูนกั อย่างไรก็ตาม การระบาดของ COVID -19 ระลอกที่ 3 นีแ้ตกต่างจาก
ครัง้ที่แลว้คือเชือ้แพร่กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจและอตัราการเติบโตของ GDP ของ
ประเทศไทย โดยมีผลกระทบในทางลบต่อ GDP ประมาณรอ้ยละ - 0.6 ต่อทกุเดือน โดยหาก COVID -19 
ระลอกที่ 3 นีม้ีระยะเวลาประมาน 3 - 4 เดือน อตัราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทยที่คาดว่าจะเป็น
รอ้ยละ 4 จะลดลงเหลือรอ้ยละ 2 ทัง้นี ้หากสามารถหยดุการระบาดไดแ้ละฉีดวคัซีนไดเ้กือบครบ COVID -19 
ก็คงมีผลกระทบในบางส่วนของบรษิัทฯ โดยคาดว่าธุรกิจของบรษิัทฯ จะเติบโตไดป้ระมาณ 8% จากเดิมที่
คาดว่าจะเติบโตที่ 10%  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดต้ิดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิด โดยบริษัทฯ มีบทเรียนจากการระบาดระลอกที่
แลว้ในเรื่องของการรกัษาสภาพคล่องในการลงทนุ การยกระดบัการดแูลความสะอาด การปรบัการท างาน
เป็น Work from home นอกจากนี ้บริษัทฯ ก็ยงัใชค้วามระมดัระวงัมากยิ่งขึน้ในการบริหารจดัการสินคา้
คงเหลือ โดยบริษัทฯ ไดต้ิดตามกลุ่มและประเภทสินคา้ที่ลกูคา้มีความตอ้งการผ่านทางออนไลน ์รวมถึง
การเร่งพัฒนาดา้น Omnichannel และ Online services ต่างๆ รวมทั้งเก่ียวกับใชส้าขาออฟไลนใ์นการ
บริการลกูคา้ ไม่ว่าจะเป็นการที่บริษัทฯ ติดต่อหาลกูคา้ การบริการ Personal Shopper  หรือลกูคา้ติดต่อ
เขา้มาและ Chat & Shop ดว้ย ฉะนัน้ บริษัทฯ พยายามพยงุธุรกิจและปรบัปรุงทกุวิถีทางใหบ้ริษัทฯ ไดร้บั
ผลกระทบนอ้ยที่สดุ และบรษิัทฯ ยงัคงมุ่งที่จะมองหาผูร้ว่มลงทนุ การรว่มทนุและการควบรวมกจิการอยา่ง
ต่อเนื่อง 

ผู้ถือหุ้น สถานการณ ์COVID-19 ในประเทศอิตาลีและเวียดนามขณะนีเ้ป็นอย่างไรบา้ง 

ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร 

ส าหรบัหา้งสรรพสินคา้ 9 สาขาที่ประเทศอิตาลีนัน้ บริษัทฯ เปิดด าเนินการตามปกติแลว้ 7 สาขา ส าหรบั
ประเทศเวียดนาม ไดร้บัผลกระทบจาก COVID -19 ในช่วงตรุษจีนของเวียดนามช่วงปลายเดือนมกราคม 
แต่ตอนนีส้ถานการณก์ลบัเขา้สู่ปกติมาเป็นเวลา 4 - 6 สปัดาหแ์ลว้ และเปิดทุกสาขาตามปกติ ดงันัน้ตาม
แผนงานและยทุธศาสตรจ์ึงถกูปฏิบตัิอย่างต่อเนื่องและบรษิทัฯ พยายามเรง่พฒันาเพราะเห็นโอกาสเติบโต
อย่างเวียดนามเป็นอย่างมาก     

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 
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วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563   

ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุไท จิราธิวฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานการเงิน ชีแ้จงรายละเอียด
ในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

คุณไท จิราธิวฒัน ์ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
บริษัทฯ ตอ้งจดัท างบการเงินส าหรบัรอบระยะบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งไดผ่้านการรบัรองจากผูส้อบบญัชีแลว้
ตามที่ปรากฎใน รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1) โดยสรุปสาระส าคญัได้
ดงันี ้

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นต่องบการเงินประจ าปี 2563 แบบไม่มีเงื่อนไข  

  ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน ซึ่งประกอบดว้ยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) และฉบบัที่ 16 
เรื่อง สญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรก มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบรษิทั ซึ่งไดเ้ปิดเผยผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3 

  งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี ้

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ หน่วย : บาท 

รายการ บรษิัทและบรษิัทย่อย บรษิัท 

สินทรพัย ์ 239,179,945,394 126,908,066,927 

หนีสิ้น 183,464,981,363 48,415,916,030 

รายไดจ้ากการขาย 173,137,654,092 - 

รายไดร้วม 194,311,434,379 5,285,531,280 

ก าไรส าหรบัปี1 46,266,132 3,774,299,407 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)2 0.01 0.65 

 
หมายเหต ุ 1ก าไรส าหรบัปีส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ 

2 ก าไรต่อหุน้ค านวณจากก าไรส าหรบัปีส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่  
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งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุ ของบริษทัและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่ 31 
ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี ้  

สินทรพัย ์239,180 ลา้นบาท หนีสิ้น 183,465 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขาย 173,138 ลา้นบาท รายไดร้วม 
194,311 ลา้นบาท ก าไรส าหรบัปี ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ 46 ลา้นบาท และ ก าไรต่อหุน้ค านวณจากก าไรส าหรบัปีที่เป็น
ของบรษิัทใหญ่ 0.01 บาทต่อหุน้ 

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุ ของบริษทั ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มี
รายละเอียด ดังนี ้

  สินทรพัย ์126,908 ลา้นบาท หนีสิ้น 48,416 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขาย รายไดร้วม 5,286 ลา้นบาท 
ก าไรส าหรบัปีส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 3,774 ลา้นบาท และ ก าไรต่อหุน้ค านวณจากก าไรส าหรบัปีที่เป็นของบรษิัทใหญ่ 
0.65 บาทต่อหุน้ 

งบแสดงฐานะการเงนิของบริษัทและบริษทัย่อย เปรียบเทยีบกับปีก่อน เป็นดังนี ้

บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 239,180 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 55,674 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 30.3  

  สินทรพัยห์มนุเวียน เพิ่มขึน้ 1,392 ลา้นบาท โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ 5,839 ลา้นบาท 
ขณะที่สินคา้คงเหลือลดลง 3,140 ลา้นบาท จากสินคา้กลุ่มแฟชั่นที่มีการบริหารสินคา้คงเหลือใหม้ีประสิทธิภาพ เพื่อรองรบั
ผลกระทบของยอดขายสินคา้ที่ลดลงจาก COVID-19 

  สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน เพิ่มขึน้ 54,282 ลา้นบาท สาเหตุหลักจากการบันทึกสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (Right-of-
use) 67,029 ลา้นบาท  ตาม TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่เริ่มใชใ้นปี 2563 และสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 12,539 
ลา้นบาท ซึ่งไดแ้ก่สิทธิการเช่า ลดลง 21,042 ลา้นบาท ที่เปล่ียนแปลงไปบนัทึกบญัชีในประเภทสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ รวมถึง
ลกูหนีส้ญัญาเช่าเงินทนุ (ผลจาก TFRS 16 เช่นเดียวกนั) เพิ่มขึน้ 2,177 ลา้นบาท และอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มขึน้ 
2,941 ลา้นบาท 

บรษิัทมีหนีสิ้นรวม 183,465 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 37,479 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 25.7 แบ่งเป็น 

  หนี้สินหมุนเวียน 89,049 ล้านบาท ลดลง 30,464 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 
17,144 ลา้นบาท โดยแปลงเป็นเงินกูย้ืมระยะยาว และหนีสิ้นหมนุเวียนอื่นลดลง (เงินปันผลคา้งจ่าย 12,187 ลา้นบาท และ
เจา้หนีก้ารคา้ 5,532 ลา้นบาท) 

  หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 94,416 ลา้นบาท เพิ่มขีน้ 67,943 ลา้นบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึน้ 
20,097 ลา้นบาท จากการแปลงหนีเ้งินกูย้ืมระยะสัน้ และจากการบนัทึกหนีสิ้นตามสญัญาเช่า  51,370 ลา้นบาท ตาม TFRS 
16 สญัญาเช่า  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 55,715 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 18,196 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 48.5 เนื่องจาก 



 
17 

   ส่วนของบริษัทใหญ่ เพิ่มขึน้ 28,584 ลา้นบาท จาก การขายหุน้ IPO 55,121 ลา้นบาท หักดว้ยผลต่าง
จากการซือ้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอ  านาจควบคุม (ROBINS) 23,264 ลา้นบาท และก าไรสะสมลดลง 2,405 ลา้นบาท จากการ
ปรบัปรุงการใชม้าตรฐานบญัชีใหม่  

  ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ ลดลง 10,388 ลา้นบาท เนื่องจากการเขา้ซือ้หุน้ ROBINS ท าใหส้ดัส่วน
การถือหุน้เพิ่มขึน้ มากกว่ารอ้ยละ 98 

   

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทเปรียบเทยีบกับปีกอ่น เป็นดงันี ้

  รายไดร้วม 194,311 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 12.8 เปรียบเทยีบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากรายไดจ้าก
การขายลดลงรอ้ยละ 11.4 และรายไดก้ารใหบ้รกิารเช่าลดลงรอ้ยละ 21.3 จากสถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 และมี
รายการที่เกดิขึน้ครัง้เดียว (One-off) ในปี 2562 จากการที่บรษิัทฯ ไดร้บัเงินชดเชยจากประกนัภยั 3,283 ลา้นบาท  

   ค่าใชจ้า่ยรวม 192,036 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.3 เนื่องจากตน้ทนุขาย ลดลงรอ้ยละ 6.8 และตน้ทนุการ
ใหเ้ชา่และบรกิารลดลงรอ้ยละ 12.3 โดยมีอตัราลดลงนอ้ยกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได ้

  ค่าใชจ้่ายในการขายลดลงรอ้ยละ 11.6 เนื่องจากค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับการขายลดลง เช่น ค่าใชจ้่าย
พนกังาน ค่าเช่า ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ประกอบกบัมาตรการลดค่าใชจ้่ายอย่างเขม้งวดของบรษิัทฯ และการไดร้บัความ
ช่วยเหลือจากรฐับาลไทยและอิตาลี ตลอดจนการใช ้TFRS 16 ท าใหค้่าใชจ้่ายบางส่วนไปเป็นตน้ทนุทางการเงิน 

   ค่าใชจ้่ายในการบริหาร เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.6 สาเหตุหลักจากการการตัง้ส ารองค่าใชจ้่ายสินคา้ลา้สมยั ที่
เพิ่มขึน้จากการปรับปรุงนโนบายการตั้งส ารองของธุรกิจเหงียนคิมให้สอดคล้องกับนโยบายของธุรกิจในประเทศไทย , 
ค่าใชจ้่ายจากการปิดกิจการของกลุ่มเซ็นทรลัมารเ์ก็ตติง้ ที่ประเทศมาเลเซีย, ค่าใชจ้่ายในการส ารองหนีส้ญู และค่าใชจ้่าย
ดา้นเทคโนโลยีในการพฒันาระบบ Omnichannel เพื่อรองรบัการเติบโตตามรูปแบบคา้ปลีกเพิ่มขึน้ ขณะที่ค่าใชจ้่ายภาษี
ที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งลดลงจากมาตรการของรฐัที่ใหส่้วนลดรอ้ยละ 90 การลดลงของค่าใชจ้่ายพนกังาน และค่าบรหิารงาน 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน คงเหลือ 2,275 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 85.4 

   ตน้ทนุทางการเงิน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 171.8 จากปีก่อน   โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการบนัทึกบญัชีตาม TFRS 
16 เรื่องสญัญาเช่า และดอกเบีย้จ่ายเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินที่เพิ่มขึน้ จากความตอ้งการส ารองเงินสด 

   ส่วนแบ่งก าไรของการรว่มคา้และบรษิทัรว่มที่ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย ลดลงรอ้ยละ 66.2 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
การลดลงของก าไรของบรษิัทรว่ม 

  ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้แสดงเป็นดา้นรายได ้เท่ากับ 884 ลา้นบาท  โดยมีสาเหตหุลกัจากการด าเนินงานที่
มีผลขาดทุน เป็นผลขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในต่างประเทศ และการรับรูสิ้นทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตัดบัญชี 
(Deferred Tax Asset) 
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   ก าไรส าหรบัปีรวม 341 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 97.2 และก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 46 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 99.6 โดยมีสาเหตหุลกัจากผลกระทบของสถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 

   

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษิัทฯ ส าหรบัปี
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บรษิัทฯ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดงักล่าว 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้โดยผูถื้อหุน้มี

ประเด็นสอบถามที่ส าคญัสรุปไดด้งันี ้

ผู้ถือหุ้น ขอใหช้่วยชีแ้จงผลกระทบของมาตรฐานบญัชีที่ส่งผลต่องบดลุและงบก าไรขาดทนุอย่างมีนยัส าคญั 

คุณไท 

จิราธิวัฒน ์

รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหารสายงาน
การเงนิ  

ขอชีแ้จงผลกระทบต่องบดลุและผลกระทบต่องบก าไรขาดทนุ ดงันี ้

ผลกระทบต่องบดลุ ในดา้นสินทรพัยน์ัน้ สินทรพัยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึน้ 67,029 ลา้นบาท โดยลกูหนีส้ญัญา
เช่าเงินทุน เพิ่มขึน้ 2,177 ลา้นบาท และสิทธิการเช่าลดลง 21,042 ลา้นบาท ส่วนดา้นหนีสิ้น หนีสิ้นตาม
สญัญาเช่าเพิ่มขึน้ 57,808 ลา้นบาท และส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ ลดลง 5,391 ลา้นบาท  

ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุน ดา้นรายไดล้ดลงสุทธิ 26 ลา้นบาท อันเป็นผลมาจากรายไดค้่าเช่าและ
รายไดอ้ื่นๆ ลงลด และค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ประมาน 1,202 ลา้นบาท โดยผลกระทบในแง่ลบเกิดจากการ
เพิ่มขึน้ของค่าเส่ือมราคา ตน้ทนุทางการเงินและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึน้ ส่วนผลกระทบในแง่บวกมาจาก
ค่าเช่าและค่าใชจ้่ายภาษีที่ลดลง 

ผู้ถือหุ้น ในปีที่ผ่านมาค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลงอย่างมาก มีสาเหตุมาจากอะไร บริษัทคาดการณว์่า
ค่าใชจ้่ายตรงนีจ้ะลดลงไดอ้ีกหรือไม่อย่างไร 

คุณไท 

จิราธิวัฒน ์

รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหารสายงาน
การเงนิ 

ที่ผ่านมาค่าใชจ้่ายที่ลดลงนัน้สืบเนื่องมาจากผลกระทบของ COVID -19 ซึ่งค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ขายและบริหารที่ลดลงเช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเช่า และบริการ Utilities expense ค่าโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์และค่าใชจ้่ายบตัรเครดิต มาตรการช่วยเหลือของรฐับาลไทยและอิตาลีและมาตรการของ
บริษัทฯ ในการลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทุกประเภทอย่างเขม้งวด เพื่อลดผลกระทบต่อความสามารถใน
การท าก าไรและความสามารถในการรกัษาสภาพคล่องของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และผล
จากการเปล่ียนแปลงการบันทึกทางบัญชีของ TFRS ตามมาตรฐานทางการเงินของฉบับที่  9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่  16 เรื่องสัญญาเช่า ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 ท าให้มีการบันทึก
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ค่าใชจ้่ายบางส่วนไปเป็นตน้ทุนทางการเงิน  โดยปีนีบ้ริษัทฯ ตัง้เป้าบริหารค่าใชจ้่ายใหม้ีประสิทธิภาพ 
โดยจะควบคมุใหค้่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ในอตัราที่นอ้ยกว่ารายไดห้รือยอดขายที่ตัง้เป้าไว ้ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติ จ านวนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 5,534,848,360 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 10,000 - 
รวมจ านวนเสียง 5,534,848,360 100.0000 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณปเนต มหรรฆานุรักษ์ รองประธานเจา้หน้าที่บริหารสายงานการเงิน ชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

คณุปเนต มหรรฆานรุกัษ์ ไดร้ายงานต่อที่ประชมุว่า บรษิัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิจากงบการเงนิรวมภายหลงัจากหกัภาษี และการจดัสรรทนุส ารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามที่
กฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไวใ้นแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสญัญาทางการเงิน (ถา้มี) โดยเงินปันผลที่จ่าย
จะตอ้งมีจ านวนไม่เกินกว่าก าไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมี
การเปล่ียนแปลงไปจากที่ก าหนดไว ้โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน 
แผนการลงทนุ การส ารองเงินไวเ้พื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัทฯ การส ารองเงินไวเ้พื่อลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้
เพื่อช าระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อก าหนดทาง
กฎหมายและความจ าเป็นอื่น ๆ 

บรษิัทฯ มีก าไรส าหรบัปี 2563 ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ตามงบการเงนิรวม ประมาณ 46 ลา้นบาท คิดเป็น
ก าไรต่อหุน้ประมาณ 0.008 บาท และก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประมาณ 5,104 ลา้นบาท โดย 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ ไดจ้ดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไวค้รบแลว้จ านวน 632,000,000 บาท 

ดงันัน้ ขอเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 
2563 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 2,412,400,000 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) ประมาณ
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รอ้ยละ 5,214 ซึ่งมีอตัราที่สงู เนื่องจากก าไรส าหรบัปี 2563 ต ่ากว่าทุกๆ ปี จากผลกระทบของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม การ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงสถานการณปั์จจบุนั โรคระบาด สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ และถึงแมว้่าบริษัทฯ จะอยู่ในช่วงการประหยดัค่าใชจ้่ายและลดเงินลงทุนที่ไม่จ าเป็น โดยยงัคงเฉพาะเงินลงทนุที่
จ  าเป็นต่อการเติบโตของธุรกิจ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ไดพ้ิจารณาและเห็นว่าการคืนก าไรใหก้ับผูถื้อหุน้โดยการ
จ่ายเงินปันผลเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจ โดยที่บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจที่เพียงพอ จึงได้
พิจารณาเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลดงักล่าว โดยบรษิัทฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียน
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ในวนัที่ 30 เมษายน 2564 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา ดงันี ้

1) รบัทราบกรณีไม่มีการจดัสรรทุนส ารองเพิ่มเติม เนื่องจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ ไดจ้ดัสรร
ทนุส ารองตามกฎหมายไวค้รบเต็มจ านวนแลว้ จ านวน 632,000,000 บาท  

2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี  2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 
2,412,400,000 บาท  

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่มีผูถื้อหุน้

ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติ จ านวนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 5,534,848,360 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 10,000 - 
รวมจ านวนเสียง 5,534,848,360 100.0000 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนี ้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้นีอ้ันไดแ้ก่ 1) คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 2) คุณอรรชกา สีบุญเรือง 3) คุณภัทรียา เบญจพลชัย  
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4) คุณยุวดี จิราธิวัฒน์ และ 5) คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในวาระที่เก่ียวขอ้ง  

ประธานฯ มอบหมายให ้คณุสมพงษ์ ตณัฑพาทย ์กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงาน
วาระนีต้่อที่ประชมุ  

คุณสมพงษ์ ตัณฑพาทย ์ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า ขอ้บังคับของบริษัทฯ ก าหนดว่าในการประชุมสามญั
ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได ้ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลับเขา้มารบัต าแหน่งไดอ้ีก โดยในปี 2564 มีรายชื่อกรรมการที่พน้
จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่  

1. นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 

2. ดร. อรรชกา สีบญุเรือง กรรมการอิสระ 

3. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอสิระ 

4. นางยวุดี จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 

5. นายปรญิญ ์จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 

ในการนี ้บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้
ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ดเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ มายงับรษิัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑใ์นการคัดเลือก
กรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไวใ้นกฎบัตรของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด และตาม Skill Matrix  ที่บรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ในดา้นต่างๆ อีกทัง้
พิจารณาใชฐ้านขอ้มูลกรรมการ (IOD Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการด ารงต าแหน่งของ
บุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมแลว้เกินกว่า 5 บริษัท 
กรณีกรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบตัิกรรมการอิสระตามที่กฎหมายก าหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะตอ้ง
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแลว้ไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะเห็นสมควรพิจารณาขยายระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระตามเหตผุลและความจ าเป็น โดย ดร. อรรชกา สีบญุเรือง และคณุภทัรียา เบญจพลชยั ซึ่ง
เป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยสามารถให้
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ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ ในการนี ้จึงเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการดงักล่าวกลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏในขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ (รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2) ของเอกสารประกอบการประชมุ ที่บรษิัทฯ ส่งใหล่้วงหนา้แลว้ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ไดพ้ิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบระมดัระวงัแลว้ 
จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยใหเ้สนอที่ประชมุสามญัผู้
ถือหุน้แต่งตัง้กรรมการรายเดิมทัง้ 5 ท่าน ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกับวาระนี ้ โดยมีผูถื้อหุน้
สอบถามดงัต่อไปนี ้

ผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระอีก 3 ท่านที่ไม่ไดค้รบก าหนดวาระในปีนีน้ัน้ ไดเ้ริ่มด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตัง้แต่เมื่อใด 

กรรมการอิสระ กรรมการอิสระทุกท่านเริ่มด ารงต าแหน่งวนัเดียวกันคือนบัตัง้แต่วนัที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ ากดั วนัที่ 6 กนัยายน 2562 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยแจ้งต่อที่
ประชมุว่าการเลือกตัง้กรรมการในวาระนีจ้ะพิจารณาแต่งตัง้เป็นรายบคุคล  

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบคุคล ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธวิัฒน ์

มติ จ านวนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 5,487,430,137 99.1433 
ไม่เห็นดว้ย 47,418,223 0.8567 
งดออกเสียง 10,000 - 
รวมจ านวนเสียง 5,534,848,360 100.0000 
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2. ดร. อรรชกา สีบุญเรือง  

มติ จ านวนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 5,508,031,309 99.5155 
ไม่เห็นดว้ย 26,817,051 0.4845 
งดออกเสียง 10,000 - 
รวมจ านวนเสียง 5,534,848,360 100.0000 

3. นางภทัรียา เบญจพลชัย 

มติ จ านวนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 5,534,848,360 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 10,000 - 
รวมจ านวนเสียง 5,534,848,360 100.0000 

4. นางยุวดี จิราธิวัฒน ์

มติ จ านวนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 5,491,517,552 99.2171 
ไม่เห็นดว้ย 43,330,808 0.7829 
งดออกเสียง 10,000 - 
รวมจ านวนเสียง 5,534,848,360 100.0000 
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5. นายปริญญ ์จิราธิวัฒน ์

มติ จ านวนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 5,491,517,552 99.2171 
ไม่เห็นดว้ย 43,330,808 0.7829 
งดออกเสียง 10,000 - 
รวมจ านวนเสียง 5,534,848,360 100.0000 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า ขอ้บังคับของบริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บั
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น
ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลงาน ผลประกอบการของ
บริษัทฯ แลว้ และไดเ้สนอข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันและที่มีขนาด
ใกลเ้คียงกนักับบริษัทฯ เพื่อเป็นขอ้มลูอา้งอิงใหก้บักรรมการในการพิจารณา โดยขอเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรบัปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทฯ และกรรมการชดุย่อยประจ าปี 
2564 ในวงเงินไม่เกิน 20.5 ลา้นบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่เพิ่มจากปี 2563 จ านวน 0.5 ลา้นบาท โดยส่วนหนึ่งมาจากประมาณการ
ค่าตอบแทนที่เพิ่มจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาเพื่อความยั่งยืน ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและการพฒันาเพื่อความยั่งยืน เท่ากับคณะกรรมการสรรหาฯ และ คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง และใหจ้่ายค่าเบีย้
ประชุมยอ้นหลงัตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 ทัง้นี ้ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ยงัคงมี
อตัราเดียวกนักบัปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดงันี ้



 
25 

1.  ค่าตอบแทนประจ ารายไตรมาสและเบีย้ประชมุ 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน
ประจ า 

รายไตรมาส 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง/คน) 

ประธานกรรมการ 225,000 85,000 

กรรมการ 85,000 42,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 133,000 65,000 

กรรมการตรวจสอบ 103,000 50,000 

ประธานกรรมการบรหิาร ไม่มี ไม่มี 

กรรมการบรหิาร ไม่มี ไม่มี 

ประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน 

ไม่มี 35,000 

กรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน  

ไม่มี 30,000 

ประธานกรรมการนโยบายความเส่ียง  ไม่มี 35,000 

กรรมการนโยบายความเส่ียง ไม่มี 30,000 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
การพฒันาเพื่อความยั่งยืน 

ไม่มี 35,000 

กรรมการบรรษัทภิบาลและ 
การพฒันาเพื่อความยั่งยืน 

ไม่มี 30,000 

หมายเหต ุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจ า 
รายไตรมาสหรือค่าเบีย้ประชมุในต าแหน่งของกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ของบรษิัทฯ 

2.  โบนสักรรมการ  
บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนสักรรมการไดโ้ดยใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดเงื่อนไข
รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ส าหรบัรอบปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  ทัง้นี ้เงินโบนสักรรมการจะจ่ายใหแ้ก่กรรมการ
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ตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ทั้งนี ้กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารหรือพนกังาน
ของบรษิัทฯ จะไม่ไดร้บัเงินโบนสักรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติงดจา่ย
โบนัสกรรมการส าหรับผลงานปี 2563 เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไม่ไดเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 

3.  สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ 
ไม่มี 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2564 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 20.5 ล้านบาท 
ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจ ารายไตรมาส เบี ้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี ) ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอทกุประการ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่มีผูถื้อหุน้
ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนีแ้ต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้

มติ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

เห็นดว้ย 5,529,439,686 99.9021 
ไม่เห็นดว้ย 5,408,774 0.0977 
งดออกเสียง 10,000 0.0002 
รวมจ านวนเสียง 5,534,858,460 100.0000 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณปรารถนา มงคลกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียดใน
วาระนีต้่อที่ประชมุ 

คณุปรารถนา มงคลกลุ ไดร้ายงานต่อที่ประชมุว่า พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นชอบ
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีว่ามีความเหมาะสม โดยผูส้อบบญัชีที่เสนอเป็นผูท้ี่ไม่มีความสมัพนัธ ์และไม่มี
ส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและใหค้วามเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
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แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 และรบัทราบค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยต่างๆ ของ
บริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทส านัก
งานสอบบญัชีอื่นในต่างประเทศ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแลว้เห็นควรเสนอที่ประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. พิจารณาแต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และเห็นควร
ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ 

1. นางสาวพรทิพย ์รมิดสิุต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ 

2. นายวชัระ ภทัรพิทกัษ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 6669 หรือ 

3. นายบณัฑิต ตัง้ภากรณ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 8509 

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
รายละเอียดปรากฏในประวตัิของผูส้อบบญัชี (รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3) ของเอกสารประกอบการประชมุ ที่บรษิัทฯ ส่ง
ใหล่้วงหนา้แลว้ 

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินประจ าปี  2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจ านวนเงินรวม  6.9 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee)  โดยเพิ่มขึน้ 
400,000 บาท เนื่องจากขอบเขตของงบการเงินรวมที่เพิ่มขึน้ จากการมีกลุ่มบริษัท COL เขา้มาเป็นบริษัทย่อยที่มีสาระส าคญั
ของบรษิัทฯ ในปี 2564 

3. รับทราบค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินประจ าปี  2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทส านกังานสอบบญัชีอื่นในต่างประเทศ เป็น
จ านวนเงินรวม 36.2 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จ านวน 4.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.34 เมื่อพิจารณาค่าสอบ
บัญชีของกลุ่ม COL ปี 2563 ร่วมดว้ย โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการปรบั
ขัน้ตอนและโครงสรา้งการท างานของกลุ่มบรษิัทฯ เพื่อลดความซ า้ซอ้นและขัน้ตอนในการตรวจสอบ และบางบรษิัทย่อยมีการ
เจรจาใหพ้ิจารณปรบัลดค่าสอบบญัชีโดยทบทวนแผนการตรวจสอบ แผนธุรกิจและขนาดรายการที่ปรบัเปล่ียนของบรษิัทฯ ที่
ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 ในส่วนของค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อยในต่างประเทศที่ลดลง มาจากการเจรจาขอลดค่าสอบ
บญัชีเพราะไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 และส่วนหนึ่งมาจากอตัราเงินบาทแข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกับปี 2563 ท าใหค้่าสอบ
บัญชีโดยรวมลดลง และสุดทา้ย ค่าสอบบัญชีของกลุ่ม COL ที่เขา้มาเป็นบริษัทย่อยใหม่ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 
ค่าสอบบญัชีลดลง 1.4 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 33.5 จากการลดขอบเขตงานงบการเงินรวมภายหลงัจากเขา้มาในกลุ่มบริษัทฯ 
ประกอบกบัการจดัโครงสรา้งธุรกิจบางกลุ่มบรษิัทของกลุ่ม COL ที่ลดความซ า้ซอ้นในการตรวจสอบลง  
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ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแลว้ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญั  
ผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบัปี 2564 ตามที่เสนอทกุประการ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกับวาระนี ้ โดยผูถื้อหุน้มี
ประเด็นสอบถามที่ส าคญัสรุปไดด้งันี ้

ผู้ถือหุ้น ขอทราบเหตผุลที่ค่าบรกิารตรวจสอบบญัชีเพิ่มขึน้ 

ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าบริการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เพิ่มขึ ้น เนื่ องจากขอบเขตงานสอบบัญชี เพิ่มขึ ้นจาก 
การควบรวมกลุ่ม COL เขา้มาเป็นบริษัทย่อย แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมของบริษัทย่อยทั้งหมดแลว้ ค่า
สอบบญัชีของกลุ่มบรษิัทฯ ลดลงประมาณ 3 ลา้นบาท 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี  2564 ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติ จ านวนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 5,534,848,460 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 10,000 - 
รวมจ านวนเสียง 5,534,848,460 100.0000 

วาระที ่7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ไดด้  าเนินการประชมุมาครบทุกระเบียบวาระแลว้ และสอบถามผูถื้อหุน้ว่า

มีเรื่องอื่นใดจะเสนอใหท้ี่ประชมุ พิจารณาอีก ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชมุ แต่มีค  าถามเพิ่มเติม โดยสรุปไดด้งันี ้ 

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มั่นใจไดอ้ย่างไรว่าไดบ้ันทึกค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนี ้การคา้

เพียงพอ เนื่องจากบริษัทฯ มีลกูหนีก้ารคา้เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือน เท่ากับ 345 ลา้นบาท แต่

บันทึกค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้เพียง 180 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 52 และ

ส่วนเกินก าหนดช าระ 6 - 12 เดือน เท่ากบั 294 ลา้นบาท แต่บนัทึกค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึน้ 73 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 24.8 เท่านัน้ 
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คุณไท 

จิราธิวัฒน ์

รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหารสายงาน
การเงนิ 

เนื่องจากบริษัทฯ ประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญโดยใช้มาตรฐานการบันทึกบัญชี  TFRS 9 ที่

เขม้งวดกว่าเดิม โดยในอดีตบริษัทฯ วิเคราะหป์ระวตัิการช าระหนีแ้ละคาดการณเ์ก่ียวกับการช าระหนี้

ในอนาคตของลูกค้าเพียงอย่างเดียว แต่ TFRS 9 ให้ประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจนัน้มีผลกระทบต่อผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้อย่างไรดว้ย  

ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ สามารถที่จะไดร้บัโบนสักรรมการในรูปแบบ Variable Bonus (โบนสัในลกัษณะแปร

ผนั) เป็นสดัส่วนเพิ่มเติมที่รอ้ยละ 1 ของก าไรสทุธิหรือไม่ 

ประธาน
กรรมการสรร
หาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน 

บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการไดโ้ดยใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดเงื่อนไข

รายละเอียด โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ทัง้นี ้เงินโบนสักรรมการจะจ่ายใหแ้ก่กรรมการ

ตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม แต่ไม่ไดม้ีการก าหนดเป็นสัดส่วนตายตวัแต่

อย่างใด ยกอย่างเช่น บริษัทฯ งดจ่ายโบนสักรรมการจากผลงานปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลประกอบการ

ของบรษิัทฯ ไม่เป็นตามเป้าหมาย 

ประธาน
กรรมการ 

เรื่องเงินรางวลัของคณะกรรมการที่จะผูกกับก าไรสทุธิหรือไม่นัน้ เป็นประเด็นที่ยงัมีการหารือในวงการ

การก ากับดูแลกิจการในปัจจุบันอยู่  ทั้งนีเ้นื่องจากอาจเกิดสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ที่ท  าใหห้ลาย

บริษัทมีผลก าไรไม่ค่อยดี เช่นในปี 2563 ซึ่งไม่ไดห้มายความว่ากรรมการบริษัทนัน้ๆ ไม่ไดท้  างาน โดย

ในความเป็นจริง กรรมการอาจท างานหนักมากกว่าเดิม นอกจากนี ้ในส่วนของโบนัสกรรมการใน

รูปแบบ Variable Bonus ที่ผูถื้อหุน้เสนอใหใ้นสดัส่วนรอ้ยละ 1 ของก าไรสทุธิของบรษิัทฯ นัน้อาจจะสงู

เกินไป เนื่องจากการสรา้งผลก าไรของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งไม่ใช่แค่การท างานของ

กรรมการเท่านัน้ แต่เป็นสมาชิกของบริษัทฯ ในส่วนอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ดี ในเรื่องโบนสัที่เสนอ

มาดงักล่าว บรษิัทฯ ขอรบัเอาไวพ้ิจารณา  

ผู้ถือหุ้น จากสถานการณปั์จจบุนั บรษิัทจะตอ้งปรบัแผนลงทนุมลูค่า 1.6 -1.8 หมื่นลา้นบาทที่วางไวห้รือไม่ และ

จะปรบัอย่างไร 

ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร 

บริษัทฯ มีการติดตามผลกระทบของ COVID-19 อย่างใกลช้ิดอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน  

บรษิัทฯ ยงัไม่มีแผนที่จะปรบัเปล่ียนแผนการลงทนุ 
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ผู้ถือหุ้น ภายหลงัจากที่บริษัทฯ เขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดของโรบินสนัและ COL ขอสอบถามว่า ปัจจุบนัมีจ านวนผูถื้อ

หุน้รายย่อยถือหุน้ในโรบินสนัและ COL ทัง้หมดก่ีราย 

คุณปเนต 
มหรรฆานุรักษ ์

รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหารสาย
งานการเงนิ 

ตอนนี ้บริษัทฯ ถือหุน้โรบินสันประมาณรอ้ยละ 98.4 - 98.5 และถือหุน้ COL อยู่ประมาณรอ้ยละ 99 

โดยยังคงมีผู้ถือหุ้นรายย่อยในโรบินสันประมาน 1,000 ราย และผู้ถือหุ้นรายย่อยใน COL เหลือ

ประมาณ 400 ราย 

จากนัน้ เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ไดเ้รียนแจง้ว่า หากมีค าถามอื่น ๆ ที่บรษิัทฯ ยงัไม่ไดต้อบ

ในที่ประชุม บริษัทฯ อาจพิจารณาตอบค าถามที่ส าคญัและเผยแพร่พรอ้มกบัรายงานการประชมุต่อไป โดยประธานฯ ไดก้ล่าว

ขอบคณุผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ และผูม้ีเกียรติทุกท่านที่ไดส้ละเวลาเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นครัง้นีแ้ละกล่าวปิด

การประชมุในเวลา 16.30 น. 

 

-ลงนาม- 
(ดร. ประสาร ไตรรตันว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 

 

 

 


