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�. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

มุง่เน้นการดาํเนินธุรกิจห้างสรรพสนิค้า จําหนา่ยสนิค้าอปุโภคทั�วไป โดยมีเป้าหมายในการเป็นห้างสรรพสนิค้าที�เป็นที�
นิยมสงูสดุ และมีสาขาครอบคลมุพื +นที�ที�มีศกัยภาพทั�วประเทศ ด้วยรูปแบบธุรกิจค้าปลกีที�มีสนิค้าและบริการที�ทนัสมยั
และสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า  

ความเป็นมาและพัฒนาการที"สาํคัญ 

ปี 2522 เริ�มเปิดดําเนินกิจการห้างสรรพสนิค้าสาขาแรกที�สาขาอนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ 

ปี 2535 บริษัทฯ เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกที�เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจดทะเบียน
เมื�อวนัที� 3 มกราคม 2535 

ปี 2538 กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั�นได้เข้าร่วมธุรกิจกบับริษัทฯในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั +งร่วมกัน
จดัตั +ง บริษัท ซีอาร์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อร่วมทนุกบัห้างสรรพสินค้าในต่างจงัหวดัภายใต้ชื�อ “โรบินสนั” 
สง่ผลให้บริษัทฯ มีจํานวนสาขาเพิ�มขึ +นเป็น 20สาขา 

ปี 2539 บริษัทฯ ได้รวมกิจการในธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตของบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล และเข้าร่วมลงทุนกับ
บริษัท รอยลัเอโฮลด์ จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทที�ดําเนินธุรกิจด้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที�ประเทศเนเธอร์แลนด์ จดัตั +ง
เป็นบริษัท ซีอาร์ซี เอโฮลด์ จํากดั บริหารงานด้านซุปเปอร์มาร์เก็ตภายใต้ชื�อ ‘TOPS SUPERMARKET’ โดย
ในเดือนธนัวาคม 2539 และพฤษภาคม 2541 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นที�ถืออยูใ่ห้แก่บริษัท รอยลัเอโฮลด์ จํากดั 

ปี 2540 บริษัทฯ ได้ รับอนุมัติให้โอนขายสินค้าคงเหลือพร้อมสิ�งตกแต่งและเครื�องใช้สํานักงานของแผนก
เครื�องใช้ไฟฟ้าและแผนกเครื�องกีฬาให้แก่บริษัท เพาเวอร์บาย จํากัด และ บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จํากัด 
ตามลําดบั และบริษัทฯ อนุมตัิให้บริษัทดงักลา่วใช้พื +นที�ตามสาขาต่างๆ ของบริษัทฯ เพื�อดําเนินธุรกิจศูนย์
จําหน่ายเครื�องใช้ไฟฟ้าและเครื�องกีฬา โดยบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในรูปของสว่นแบ่งรายได้ หรือค่าเช่า
พื +นที� และในเดือนเมษายน ?@A	 บริษัทฯ ได้ซื +อหุ้นของทั +ง 2 บริษัท โดยมีสดัสว่นในการถือหุ้นร้อยละ40 

ปี 2541 บริษัทฯ ได้ประกาศหยดุพกัชําระหนี +สินทางการเงิน เนื�องจากได้รับผลกระทบจากการประกาศเปลี�ยนแปลง
คา่เงินบาทเมื�อวนัที� 2 กรกฎาคม 2540 

ปี 2543 วนัที� 2 พฤษภาคม 2543 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั�งให้ดําเนินการฟื+นฟูกิจการของบริษัทฯ และแต่งตั +ง
บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จํากัดเป็นผู้ ทําแผนฟื+นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อมาศาลล้มละลายกลางได้
พิจารณาเห็นชอบด้วยกับแผนฟื+นฟูกิจการของบริษัทฯ และมีคําสั�งแต่งตั +งให้ บริษัท โรบินสนั แพลนเนอร์ 
จํากัด เป็นผู้ บริหารแผน ในวนัที� 20 ธันวาคม 2543 นอกจากนี + บริษัทฯ ได้ปิดให้บริการสาขาดอนเมือง 
เนื�องจากการลงทนุให้ผลตอบแทนไมคุ่้มคา่ 
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ปี 2544 บริษัทฯ ได้ปิดให้บริการสาขาอนสุาวรีย์ เนื�องจากครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาสิทธิการเช่าอาคารที�ได้
ทําไว้กบัผู้ ให้เช่า ประกอบกบัการลงทนุเพื�อปรับปรุงสาขานี +ให้ผลตอบแทนไมคุ่้มค่า บริษัทฯ จึงคงเหลอืสาขา
ที�เปิดให้บริการทั +งสิ +นรวม 18 สาขา แบง่เป็นสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9 สาขา และตา่งจงัหวดั 
9 สาขา นอกจากนี +บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ตามแผนฟื+นฟูกิจการ ให้แก่เจ้าหนี +การเงินไม่มีหลกัประกัน โดยมี
จํานวนเงินต้นรวมดอกเบี +ย 4,766.7 ล้านบาท  

ปี 2545 บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการดําเนินการตามขั +นตอนที�สาํคญัของแผนฟื+นฟกิูจการ อนัได้แก่การเพิ�มทนุ
จาก 1,480.8 ล้านบาท เป็น 14,808.8 ล้านบาท การแปลงหนี +เป็นทนุ การดําเนินการลดทนุลงร้อยละ25 และ
การปลดหนี + ทําให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯปรับตวัดีขึ +นอย่างมีสาระสําคญั และในวนัที� 26 พฤศจิกายน 
2545 หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้กลบัเข้าทําการซื +อขายได้
ในหมวดพาณิชย์ตามปกติ 

ปี 2546 ในเดือนมีนาคมบริษัทฯ ได้สละสทิธิEซื +อหุ้นเพิ�มทนุของบริษัท ซีอาร์ซีสปอร์ต จํากดั ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นใน
บริษัทดงักลา่วลดลงเป็นร้อยละ 29.19 

ในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมเปิดตวัภาพลกัษณ์ใหม่ภายใต้แนวคิด “โรบินสนั…ใสส่สีนัใหมใ่ห้
ชีวิต” เพื�อแนะนําการกลบัมาอีกครั +งหนึ�งของโรบินสนั และในเดือนธันวาคม ศาลล้มละลายกลางมีคําสั�ง
เห็นชอบด้วยคําเสนอขอแก้ไขแผนของลกูหนี + เพื�อรองรับการซื +อคืนหุ้นกู้ตามโครงการรับซื +อคืนหุ้นกู้ก่อนครบ
กําหนดโดยสมคัรใจ (Voluntary Debt Refinance Program หรือ “วีดีอาร์พี”)  

ปี 2547 ในเดือนมกราคม บริษัท โรบินสนั เอสพีวี จํากัด (“เอสพีวี”) ได้ลงนามในสญัญากู้ เงินกับสถาบนัการเงิน 2
แหง่ เพื�อนํามาเป็นเงินทนุในการรับซื +อคืนหุ้นกู้ตามโครงการวีดีอาร์พี วงเงินกู้ ระยะยาวในวงเงินไมเ่กิน 2,700 
ล้านบาท โดย ณ สิ +นปี 2547 เอสพีวี สามารถรับซื +อหุ้นกู้ตามโครงการดงักล่าวจากผู้ ถือหุ้นกู้ ได้เป็นจํานวน
ทั +งสิ +น 15,899,277 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 77.04 ของจํานวนคงเหลือทั +งหมด นอกจากนี + ในวันที� 22 
มีนาคม ที�ประชุมเจ้าหนี +โดยการเรียกประชุมตามคําสั�งศาลล้มละลายกลาง มีมติเลือกตั +งกรรมการของ
ผู้บริหารแผนฝ่ายเจ้าหนี +การเงินที�ไม่มีหลกัประกนัใหม่ เพื�อทดแทนกรรมการชุดเดิมที�จะขอลาออก และใน
วนัที� 8 ธันวาคม บริษัทฯ ได้ซื +อหุ้นทั +งหมดจากผู้ ร่วมทนุท้องถิ�นใน   บริษัท ซีอาร์ ราชบรีุ (ประเทศไทย) จํากดั  
จากเดิมร้อยละ 49.99 เป็นร้อยละ 99.99  เพื�อเพิ�มความคลอ่งตวัในการบริหารงานมากยิ�งขึ +น 

ปี 2548 บริษัทฯ มีการลงทนุเปิดสาขาใหม่จํานวน 1 สาขา ได้แก่ สาขารัตนาธิเบศร์ และบริษัทฯ มีการจ่ายชําระหนี +
หุ้นกู้คงค้างตามแผนฯ ได้ก่อนกําหนดทั +งหมดในวนัที� 19 ธนัวาคม 2548 ทําให้บรรลผุลสําเร็จตามแผนฟื+นฟู
กิจการ โดยใช้แหลง่เงินทนุจากเงินสดจากการดําเนินงานบางสว่นและจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน
ภายในประเทศ 

ปี 2549 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั�งยกเลิกการฟื+นฟูกิจการเมื�อวนัที� 6 กุมภาพนัธ์ 2549 และบริษัทฯ ได้จัดการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นครั +งแรกภายหลงัจากการกลบัเข้าสูส่ถานะปกติ โดยที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติ
แตง่ตั +งกรรมการบริษัทจํานวน 10 ทา่น เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2549 ซึ�งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 
ทา่น นอกจากนี + ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯได้เปิดให้บริการสาขาใหม่ สาขาที� 20 สาขาอยธุยา โดยใช้เงิน
ลงทนุประมาณ 347 ล้านบาท 
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ปี 2550 บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นครั +งแรก หลงัจากที�ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั�งยกเลิกการฟื+นฟูกิจการ 
โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.32 บาทตอ่หุ้น และตามมติที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั +งที� 1/2550 
เมื�อวนัที� 19 มิถนุายน 2550 บริษัทฯ ได้ลดทนุจดทะเบียนโดยวิธีลดมลูค่าหุ้นที�จดทะเบียนจากเดิมมลูค่าหุ้น
ละ 10 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 3.55 บาท และโอนสว่นเกินมลูค่าหุ้นและกําไรสะสมที�ยงัไม่จดัสรรมาล้างสว่น
ตํ�ากว่ามลูค่าให้หมดไป เพื�อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชีของสมาคมวิชาชีพนกับญัชี  อนึ�ง เมื�อวนัที� 
13 กันยายน 2550 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ดําเนินการจดทะเบียนการลดทุนจด
ทะเบียนที�ชําระแล้ว และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นที�เรียบร้อยแล้ว และในเดือนกันยายน 
บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการสาขาใหม ่  โรบินสนัจงัซีลอน เป็นสาขาที� 21 และเป็นสาขาที� 2 ในจงัหวดัภเูก็ต 

ปี 2551 ในเดือนมิถุนายน บริษัทฯ ได้หยุดให้บริการสาขาสีลม เนืJองจากบริษัทฯ ได้รับคําเสนอซื Pอสิทธิการเช่าและ
สนิทรัพย์ของสาขาดงักลา่วจากบริษัท สลีม แอสเซ็ทส์ จํากดั ตอ่มาในเดือนตลุาคม ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครั +งที� 	/?@@	 ได้มีมติอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัท เกี�ยวกับการซื +อหุ้ นของบริษัทคืน ซึ�งต่อมาที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เข้าทําโครงการซื +อหุ้นคืนเพื�อบริหารการเงินภายในวงเงิน @IJ ล้านบาท หรือ
จํานวนหุ้นที�ซื +อคืนไม่เกินร้อยละ 	K ของหุ้นจําหน่ายได้แล้วทั +งหมดของบริษัทฯ โดยเริ�มโครงการตั +งแต่วนัที� 
?A พฤศจิกายน ?@@	 ถึงวนัที� ?? พฤษภาคม ?@@? 

ปี %&&% บริษัทฯ เปิดให้บริการสาขาใหม่จํานวน ? สาขา ได้แก่ สาขาชลบรีุ และ สาขาขอนแก่น เป็นสาขาที� ?? และ 
?I ตามลําดบั โดยทั +ง ? แห่งเป็นสาขาขนาดใหญ่ มีพื +นที�ขายรวมประมาณ I?,KKK ตารางเมตร นอกจากนี + 
บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการซื +อหุ้นคืนเพื�อบริหารการเงิน จนครบกําหนดระยะเวลาในการซื +อหุ้นคืนแล้ว เมื�อ
วนัที� ?? พฤษภาคม ?@@? โดยสามารถซื +อหุ้นคืนได้จํานวน J,MJ@,KKK หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ K.J	 ของทนุ
ชําระแล้ว ทั +งนี + คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิการจําหนา่ยหุ้นที�ซื +อคืนด้วยวิธีการขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการขายหุ้ นที�ซื +อคืนตั +งแต่วันที� ?I พฤศจิกายน ?@@? ถึงวันที� ?? 
พฤษภาคม ?@@@   

ปี %&&'  บริษัทฯ ได้ทําการเปิดสาขาใหม ่	 สาขา ได้แก่ สาขาตรัง ซึ�งเป็นห้างสรรพสนิค้าโรบินสนัลาํดบัที� ?A โดยเป็น
การพฒันาห้างสรรพสินค้าในรูปแบบใหม่ รูปแบบ “ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์” เป็นสาขาแรก นอกจากนี + เมื�อวนัที� 
	? มีนาคม ?@@I บริษัทฯ ได้รับชําระคืนหนี +เงินกู้สว่นหนึ�งรวมเป็นจํานวน AAQ ล้านบาท จากบริษัทร่วมแห่ง
หนึ�งซึ�งได้เคยกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานานแล้ว โดยบริษัทฯ เคยได้ทําการตั +งคา่เผื�อหนี +สงสยัจะ
สญูของเงินต้นและดอกเบี +ยของเงินกู้ยืมนี +ทั +งจํานวนตั +งแต่ปี ?@A	 อนึ�ง จากการที�คณะกรรมการบริษัทได้มี
มติอนมุตัิการขายหุ้นที�ซื +อคืนเมื�อปี ?@@? นั +น บริษัทฯ ได้เริ�มดําเนินการขายหุ้นที�ซื +อคืนเมื�อวนัที� 	Q สิงหาคม 
?@@I โดย ณ วันที� I	 ธันวาคม ?@@I บริษัทฯ ยังคงมีจํานวนหุ้นที�ซื +อคืนและยังไม่ได้จําหน่ายคงเหลือ
ทั +งหมด I,JMA,QKK หุ้น 

ปี %&&( บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการสาขาใหม่จํานวน I แห่ง ทั +งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ได้แก่ สาขาเชียงราย 
สาขาพิษณโุลก และสาขาพระราม ^ โดยมีสาขาพระราม R เป็น Flagship Store แหง่ใหมข่องห้างฯ โรบินสนั
ในกรุงเทพ ด้วยขนาดพื +นที�ขายมากกว่า ?K,KKK ตารางเมตร อีกทั Pงได้ดําเนินการขายหุ้ นที�ซื +อคืนตาม
โครงการซื +อหุ้นคืนเพื�อบริหารการเงินได้ครบทั +งจํานวนแล้วเมื�อวนัที� ?Q เมษายน ?@@A นอกจากนี P บริษัทฯ ได้
เข้าเป็นหนึJงในหุ้นทีJใช้คํานวณดชันี SET50 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั PงแรกโดยเริJมตั Pงแต่
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เดือนมกราคม รวมทั Pงได้รับการจดัอนัดบัเป็น f ในสดุยอด ghh บริษัทจากทัJวทั PงภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกทีJมีผล
ประกอบการทีJเติบโตอยา่งต่อเนืJองและมีฐานะทางการเงินทีJแข็งแกร่ง สําหรับกลุม่บริษัททีJมีรายได้ไม่เกิน f 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ “Asia’s 200 Best Under a Billion” ประจําปี goop จากการจัดอันดับของ
นิตยสารฟอร์บส์ เอเชีย (Forbes Asia) ซึ�งมีบริษัทจดทะเบียนของไทยที�ติดอนัดบัในปี ?@@A เพียง @ แห่ง
เทา่นั +น 

%&&& บริษัทฯ ได้เริ�มดําเนินแผนการขยายสาขาเชิงรุก โดยเปิดให้บริการสาขาใหม่ถึง @ แห่ง ทั +งในกรุงเทพฯและ
ตา่งจงัหวดั ได้แก่ สาขาสพุรรณบรีุ (รูปแบบไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์) สาขาบางนา สาขาสรุาษฏร์ธานี  สาขาบาง
แค และสาขาลําปาง นอกจากนี + บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจากบริษัทร่วมทั Pง g แห่ง คือ บริษัท 
พาวเวอร์บาย จํากดั และ บริษัท ซีอาร์ซีสปอร์ต จํากดั รวมจํานวน f,386 ล้านบาท  

��� บริษัทฯ ดําเนินแผนขยายสาขาเชิงรุกอย่างต่อเนืJอง โดยเปิดให้บริการสาขาใหม่ o แห่ง ซึJงเป็นรูปแบบไลฟ์
สไตล์เซ็นเตอร์ p แหง่ ได้แก่ สาขากาญจนบรีุ สาขาสกลนคร สาขาสระบรีุ และสาขาสริุนทร์ และเป็นสาขาใน
ศูนย์การค้า f แห่ง คือ สาขาอุบลราชธานี g ขณะทีJบริษัทฯ ได้ปิดให้บริการสาขารัชดาภิเษก เมืJอวนัทีJ gt 
มีนาคม goot เนืJองจากสิ Pนสดุสญัญาเช่า ทําให้ ณ สิ Pนปีบริษัทฯ มีจํานวนสาขาทั Pงสิ Pน up แห่งทัJวประเทศ 
โดยแบ่งเป็น 10 สาขาในกรุงเทพฯและ 24 สาขาในตา่งจงัหวดั นอกจากนี P บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัเป็น f 
ในสดุยอด ghh บริษัทจากทัJวทั PงภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกทีJมีผลประกอบการทีJเติบโตอย่างต่อเนืJองและมีฐานะ
ทางการเงินทีJแข็งแกร่ง สาํหรับกลุม่บริษัททีJมีรายได้ไมเ่กิน f พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ “Asia’s 200 Best 
Under a Billion” ประจําปี goo6 ซึJงเป็นครั PงทีJ g นบัจากปี goop ทีJบริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัจากนิตยสาร
ฟอร์บส์ เอเชีย (Forbes Asia)   

การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญของบริษัทฯ ในปี 2556 

กมุภาพนัธ์ บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการสาขาลําดบัทีJ 3h “โรบินสนั กาญจนบุรี” เมืJอวนัทีJ gv กุมภาพนัธ์ goot  ซึJง
เป็นสาขาในรูปแบบ “ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์” แหง่ทีJ u ของบริษัทฯ โดยเป็นศนูย์รวมความครบครันทั Pงใน
ด้านแฟชัJน ไลฟ์สไตล์ และความบนัเทิง ทีJตอบรับชีวิตทนัสมยัของจงัหวดักาญจนบรีุ 

มีนาคม บริษัทฯ ได้จัดงาน “Robinson Ratchada Remarkable Sales – ลดหมดใจ แทนคําขอบคุณ” ทีJ 
โรบินสนั สาขารัชดาภิเษก เพืJอเป็นการขอบคุณลกูค้าทีJให้การสนบัสนนุสาขานี Pมาตลอดระยะเวลา
กว่า go ปี และบริษัทฯ ได้ปิดให้บริการสาขานี PเมืJอวนัทีJ ?J มีนาคม ?@@J เนื�องจากสิ +นสดุสญัญาเช่า 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการสาขาพระราม R เพื�อทดแทนและรองรับความต้องการของลกูค้า
ในพื +นที�หลงัจากการปิดให้บริการสาขาดงักลา่วนี +ตั +งแตปี่ ?@@A 

เมษายน บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการสาขาใหม่ลําดับทีJ uf “โรบินสนั อุบลราชธานีg” ซึJงตั Pงอยู่ในศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี และเป็นสาขาทีJ g ในจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย โดยสาขานี Pเป็น
ห้างสรรพสินค้าทีJครบวงจรและสามารถตอบรับความต้องการของลกูค้าในจังหวดัอุบลราชธานี ซึJง
เป็นตลาดขนาดใหญ่และมีศกัยภาพการเติบโตได้เป็นอยา่งดี 
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มิถนุายน เมืJอวนัทีJ 27 มิถนุายน goot บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการสาขาใหมล่ําดบัทีJ ug  “โรบินสนั สกลนคร”และ
เป็นสาขาลําดับทีJ o ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยสาขานี Pเป็นรูปแบบ “ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์” ทีJ
สามารถสนองตอบไลฟ์สไตล์ของลกูค้าได้ดี ด้วยการออกแบบสาขาทีJผสมผสานพื PนทีJห้างสรรพสนิค้า
และพื PนทีJร้านค้าต่างๆ ให้ทนัสมัย และสร้างบรรยากาศในการเลือกซื Pอสินค้าทีJสะดวกสบายให้กับ
ลกูค้า อีกทั Pงยงัรองรับความต้องการของลกูค้าในจงัหวดัใกล้เคียงและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
บริเวณชายแดนไทยในอนาคตได้อีกด้วย  

สงิหาคม บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัจากนิตยสารฟอร์บส์ เอเชีย (Forbes Asia) เป็น f ในสดุยอด ghh บริษัท
จากทัJวทั PงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทีJมีผลประกอบการทีJเติบโตอย่างต่อเนืJองและมีฐานะทางการเงินทีJ
แข็งแกร่ง สําหรับกลุ่มบริษัททีJมีรายได้ไม่เกิน f พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ “Asia’s 200 Best 
Under a Billion” ประจําปี goo6 ซึJงเป็นครั PงทีJ g นบัจากปี goop ทีJบริษัทฯ ติดอนัดบันี P 

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น” ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ประจําปี goot จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม ในฐานะสถานประกอบการทีJเอาใจใส่
พนกังาน เพืJอให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตทีJดีและมีความก้าวหน้าในการทํางาน 

ตลุาคม บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี goot อยู่ในช่วง
คะแนนสูงสุดหรือในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีทีJ p ซึJงประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

พฤศจิกายน เมืJอวนัทีJ gg พฤศจิกายน goot บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการสาขาใหม่ลําดบัทีJ uu “โรบินสนั สระบรีุ” ใน
รูปแบบ “ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์” โดยสาขานี Pตั Pงอยู่บริเวณหวัมมุถนนทีJเป็นจุดตดัระหว่างถนนมิตรภาพ
และถนนพหลโยธิน ซึJงมีการคมนาคมทีJสะดวก รวมทั Pงมีการออกแบบสาขาให้มีความทนัสมยัและ
สามารถรองรับทกุไลฟ์สไตล์ของลกูค้าในจงัหวดัสระบรีุ รวมถึงพื PนทีJใกล้เคียงและนกัทอ่งเทีJยวทั Pงคน
ไทยและชาวตา่งชาติ  

ธนัวาคม บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ “โรบินสนั สาขาบางรัก” หลงัจากทีJปิดให้บริการชัJวคราวเพืJอทําการปรับปรุง
ร้านตั Pงแต่เดือนสิงหาคม goot โดยมีรูปแบบใหม่ให้มีบรรยากาศการช้อปปิPงทีJทนัสมยั Modern และ
สะดวกสบายในการจบัจ่าย อีกทั PงเพิJมพื PนทีJร้านค้าเช่าเพืJอสนองตอบไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพย่านใจ
กลางเมืองมากยิJงขึ Pน นอกจากนี P บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการสาขาใหม่ลาํดบัทีJ up “โรบินสนั สริุนทร์” ใน
รูป แบ บ  “ไลฟ์ สไต ล์ เซ็น เต อ ร์” เมืJ อวัน ทีJ  gh  ธัน วาค ม  goot  โดย การขยาย สาขาสู่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่งนี P เพืJอให้บริษัทฯ พร้อมตอบรับทกุไลฟ์สไตล์และเติมเต็มความต้องการ
ของลกูค้าทีJหลากหลายได้อย่างครบถ้วนอย่างสมบรูณ์แบบ อีกทั Pงสาขานี Pนบัเป็นสาขาลําดบัทีJ } ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของบริษัทฯ  
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ปัจจบุนัห้างสรรพสนิค้าโรบินสนัมีสาขาให้บริการ 34 สาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตา่งจงัหวดั ดงันี + 

 ชื�อสาขา ชื�อเรียกทางการตลาด วันเปิดสาขา 
1 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาสขุมุวทิ โรบนิสนัสขุมุวิท 1 ธนัวาคม 2533 

2 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาบางรัก  โรบนิสนับางรัก  11 พฤศจิกายน 2535 
3 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาศรีนครินทร์  โรบนิสนัซีคอนสแควร์  21 สิงหาคม 2537 
4 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขารังสิต โรบนิสนัฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  18 มีนาคม 2538 
5 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขารามอินทรา  โรบนิสนัแฟชัJนไอส์แลนด์  1 มิถนุายน 2538 
6 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาลาดหญ้า  โรบนิสนัลาดหญ้า   1 พฤศจิกายน  2539 
7 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาศรีราชา  โรบนิสนัศรีราชา 31 พฤษภาคม 2540 
8 บจ.ซีอาร์ อดุรธานี (ประเทศไทย) โรบนิสนัอดุรธานี  30 สิงหาคม 2538 
9 บจ.ซีอาร์ ภเูก็ต (ประเทศไทย) โรบนิสนัโอเชีJยนภเูก็ต  12 ตลุาคม 2538 
10 บจ.ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย)  โรบนิสนัโอเชีJยนนครศรีฯ 27 ตลุาคม 2538 
11 บจ.ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย)  โรบนิสนัหาดใหญ่  1 ธนัวาคม 2538 
12 บจ.ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) โรบนิสนัเชียงใหม่  26 มกราคม 2539 
13 บจ.ซีอาร์ อบุลราชธานี (ประเทศไทย)   โรบนิสนัยิJงยงอบุล  1 มิถนุายน 2539 
14 บจ.ซีอาร์ ราชบรีุ (ประเทศไทย)  โรบนิสนัราชบรีุ  ^ พฤศจิกายน goph 
15 บจ.ซีอาร์ จนัทบรีุ (ประเทศไทย)   โรบนิสนัจนัทบรีุ 16 มกราคม 2541 
16 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาถนนรัตนาธิเบศร์ โรบนิสนัรัตนาธิเบศร์ 15 มิถนุายน 2548 
17 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาอยธุยาปาร์ค โรบนิสนัอยธุยา 16 พฤศจิกายน 2549 
18 บจ.ซีอาร์ ภเูก็ต (ประเทศไทย)  โรบนิสนัโอเชีJยนจงัซีลอน 31 สิงหาคม 2550 
19 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาชลบรีุ โรบนิสนัชลบรีุ 29 พฤษภาคม 2552 
20 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาขอนแก่น โรบนิสนัขอนแก่น 3 ธนัวาคม 2552 
gf บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาตรัง โรบนิสนัตรัง 11 พฤศจิกายน 2553 
gg บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาเชียงราย โรบนิสนัเชียงราย uh มีนาคม 2554 
gu บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาพิษณโุลก โรบนิสนัพิษณโุลก gh ตลุาคม goop 
gp บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาพระราม ^ โรบนิสนัพระราม 9 fp ธนัวาคม goop 
25 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาสพุรรณบรีุ โรบนิสนัสพุรรณบรีุ  2 มีนาคม gooo 
26 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาบางนา โรบนิสนับางนา u พฤษภาคม gooo 
27 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาสรุาษฏร์ธานี โรบนิสนัสรุาษฏร์ธานี ff ตลุาคม gooo 
28 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาบางแค โรบนิสนับางแค u พฤศจิกายน gooo 
29 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาลําปาง โรบนิสนัลําปาง uh พฤศจิกายน gooo 
*30 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขากาญจนบรีุ โรบนิสนักาญจนบรีุ gv กมุภาพนัธ์ goot 
*31 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาอบุลราชธานีg โรบนิสนัอบุลราชธานีg o เมษายน goot 
*32 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาสกลนคร โรบนิสนัสกลนคร g} มิถุนายน goot 
*33 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาสระบรีุ โรบนิสนัสระบรีุ gg พฤศจิกายน goot 
*34 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาสริุนทร์ โรบนิสนัสริุนทร์ gh ธนัวาคม goot 

*สาขาใหม่ที�เปิดให้บริการในปี ���J 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     p^.^^% 

บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 

^^.vt%  
 

^^.^v%  

^^.vh%  

99.99%  

99.99%  

99.92% 

oh.hh%  

^^.^^%  
 

v^.^^%  
 

}t.00%  

}p.^^%  

tp.^^%  

p^.^^%  
 

 p^.^^%  
 

76.00%  
 

บจ. นครศรีธรรมราช 
โอเชีJยนกรุ๊ป 

fh.hh%  
 

gp.hh%  
 

gh.^o%  
 

35.00%  
 

50.00%  
 

15.00%  
 

50.00%  
 

9.00%  

ph.00% 

ph.00%  

33.33%  
 

24.00%  
 

24.00%  
 

25.00%  
 

บจ. ควอลิตี Pอินน์ 

      th.00%  
 

 th.00%  
 

   uu.uu% 

     uu.uu% 

fg.hh% 

 fg.hh% 

  26.99% 

12.00% 

  12.00% 

  og..00%  

     บจ. ซีอาร์ ราชบรุี  
 

  ตระกลูทีฆธนานนท์ 

     บจ. อาร์ เอส ที  
        สกายบริจ 

  บจ. ซี.ที.แลนด์ 

  นายอาชนนั อศัวโภคิน  
 

บจ.หลงัสวนเรียลตี P 
 

บจ. ห้างเซ็นทรัล 
ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ 

 นายอนนัต์ อศัวโภคิน 

        บจ. สยามรีเทล 
         ดีเวลล็อปเมนท์ 

  บจ. ภเูก็ตโอเชีJยนกรุ๊ป  
 

       บจ.โรบินสนันครินทร์  
 

    บจ. โรบินสนัรัชดา  
 

   บจ. หาดใหญ่ ซิตี P 
    ช็อปปิPง เซ็นเตอร์ 

  บจ. ซีอาร์ อบุลราชธานี  
 

  บจ. เซ็นเตอร์ทาวน์  
 บจ. สแควร์ริทส์พลาซา่ 

 

  นายวรวชัร ตนัตรานนท์  บจ. ซีอาร์ เชียงใหม่  

   บจ. พาวเวอร์บาย 

บจ. เซ็นทรัลรีเทล 
คอร์ปอเรชัJน 

   บจ. เจริญศรีพลาซา          

   R-Trading (L) BHD 

       บจ. ห้างเซ็นทรัล 
ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ 

บจ.หลงัสวนเรียลตี P 

บจ. ซีอาร์ (ประเทศไทย) 

   ตระกลูจงสวุฒัน์  
 

   บจ. โรบินสนัสขุมุวิท  
 

 บจ. ซีอาร์ หาดใหญ่  

      บจ. ซีอาร์ ภเูก็ต  
 

บจ.ซีอาร์  
นครศรีธรรมราช 

     บจ. อาร์ดีพฒันา  
 

  บจ. โรบินสนั เอส พี วี  
 

 บจ. ซีอาร์ซีสปอร์ต 

    บจ. ซีอาร์ จนัทบรุี  
 

  บจ. ซีอาร์ อดุรธานี 
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รายละเอียดของบริษัทและบริษัทย่อย 

ชื"อบริษัท 
ทุนชาํระแล้ว  

(บาท) 
ลักษณะการดาํเนินธุรกิจ 

บมจ.ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั I,RA?,QAM,K?? ดําเนินกิจการธุรกิจค้าปลกีเป็นหลกั ปัจจบุนัดําเนิน
ธุรกิจห้างสรรพสนิค้าในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั 
ภายใต้ชื�อ  โรบินสนั โดยมีสาขาดงัตอ่ไปนี + สขุมุวิท บาง
รัก บางแค  ศรีนครินทร์ แฟชั�นไอส์แลนด์ รังสติ ลาด
หญ้า รัตนาธิเบศร์ พระราม R ศรีราชา อยธุยา ชลบรีุ 
ขอนแก่น ตรัง เชียงราย พิษณโุลก สพุรรณบรีุ บางนา 
ลาํปาง  สรุาษฎร์ธานี กาญจนบรีุ อบุลราชธานี ? 
สกลนคร สระบรีุ และ สริุนทร์ 

บจ.ซีอาร์ (ประเทศไทย)  3,201,000,000 บริษัทโฮลดิ +งเพื�อร่วมลงทนุกบัห้างสรรพสนิค้าท้องถิ�นใน    
8 จงัหวดั เพื�อประกอบธุรกิจประเภทห้างสรรพสนิค้า 
ภายใต้ชื�อ โรบินสนั 

บจ.ซีอาร์ ราชบรีุ (ประเทศไทย) 645,600,000 ประกอบธุรกิจห้างสรรพสนิค้าใน จ.ราชบรีุ 
บจ.ซีอาร์ เชียงใหม ่(ประเทศไทย) 220,000,000 ประกอบธุรกิจห้างสรรพสนิค้าใน จ.เชียงใหม ่
บจ.ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย) 202,000,000 ประกอบธุรกิจห้างสรรพสนิค้าใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
บจ.ซีอาร์ อดุรธานี (ประเทศไทย) 225,000,000 ประกอบธุรกิจห้างสรรพสนิค้าใน จ.อดุรธานี 
บจ.ซีอาร์ อบุลราชธานี (ประเทศไทย) 71,000,000 ประกอบธุรกิจห้างสรรพสนิค้าใน จ.อบุลราชธานี 

บจ.ซีอาร์ จนัทบรีุ (ประเทศไทย) 160,000,000 ประกอบธุรกิจห้างสรรพสนิค้าใน จ.จนัทบรีุ 
บจ.ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) 280,000,000 ประกอบธุรกิจห้างสรรพสนิค้าใน จ.นครศรีธรรมราช 
บจ.ซีอาร์ ภเูก็ต (ประเทศไทย) 177,000,000 ประกอบธุรกิจห้างสรรพสนิค้าใน จ.ภเูก็ต 
บจ.โรบินสนันครินทร์ 105,000,000 มิได้ดําเนินพาณิชยกิจ 
บจ.โรบินสนัสขุมุวิท 100,000,000 มิได้ดําเนินพาณิชยกิจ 
บจ.โรบินสนัรัชดา  75,000,000 มิได้ดําเนินพาณิชยกิจ 
R-Trading (L) BHD  50,000 ประกอบธุรกิจลงทนุในกิจการตา่งๆ 
บจ.โรบินสนั เอสพีวี 1,000,000 รับซื +อคืนหุ้นกู้จากเจ้าหนี +ตามโครงการ ”วีดีอาร์พี” 
บจ.เพาเวอร์บาย  560,000,000 ประกอบธุรกิจเป็นศนูย์จําหนา่ยอปุกรณ์ไฟฟ้า 
บจ.ซีอาร์ซี สปอร์ต  370,000,000 ประกอบธุรกิจเป็นศนูย์จําหนา่ยอปุกรณ์กีฬา 
บจ.สยามรีเทลดเีวลลอปเม้นท์ 
บจ.สแควร์ริทส์ พลาซา่  

500,000,000 
125,000,000 

เจ้าของและผู้บริหารศนูย์การค้าแฟชั�นไอส์แลนด์
ถนนรามอินทรา 

บจ.อาร์ดีพฒันา  3,000,000 ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บจ.อาร์ เอส ที สกายบริจ  49,395,000 ดําเนินการสร้างและบริหารจดัการทางเชื�อมรถไฟฟ้า 
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 

 
 

ธุรกิจของบริษัทเป็นสว่นหนึJงของธุรกิจในกลุม่เซ็นทรัล ซึJงกลุม่มีนโยบายในการเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขนั ด้วยการลงทนุของกลุม่เซ็นทรัลเน้นธุรกิจทีJเกีJยวเนืJองกนั อาทิ ผู้พฒันาศนูย์การค้า ผู้ ให้บริการหรือให้เช่า
พื PนทีJค้าปลีก ผู้ นําเข้า ผลิตหรือจําหน่ายผลิตสินค้าทีJเกีJยวข้องกบั เสื Pอผ้า และของใช้ส่วนบคุคลทีJมีแฟชัJน รวมถึงการ
เน้นการบริหารงานแบบรวมสู่ศนูย์กลางโดยเฉพาะงานหลงัร้านทีJเกีJยวข้องกบัการสนบัสนุนธุรกิจค้าปลีกเพืJอให้เกิด
ความได้เปรียบในเรืJองของการประหยดัตอ่ขนาด ความเชีJยวชาญชํานาญการ และเพิJมศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ  

 อนึJง บริษัทมีนโยบายในการทําธุรกรรมระหว่างบุคคลทีJเกีJยวโยงกันกับบริษัท โดยมีรายละเอียดในหัวข้อ 
“รายการระหวา่งกนั” 

 

 

กลุ่มเซ็นทรัล
กรุ๊ป 

บจ.เซน็ทรัลรีเทล  
คอร์ปอเรชัJน 

บมจ.โรงแรม
เซน็ทรัลพลาซา 

บมจ.ห้างสรรพสนิค้า 
โรบินสนั 

55% 64% 100% 100% 63% 

fhh% 62% 

40% 

40% 

60% 

60% 

เซน็ทรัลมาร์เก็ตติ Pงกรุ๊ป บมจ.ออฟฟิศเมท บมจ.เซน็ทรัลพฒันา 

บจ. พาวเวอร์บาย 

บจ. ซีอาร์ซีสปอร์ต 

บจ.บีทเูอส บจ.ออฟฟิซ คลบั (ไทย ) 

fhh% 
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. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้รวม 

ประเภทรายได้/บริษัท 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       

- บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั (1) 16,560 61.90 13,988 58.49 10,589      54.92 

- บริษัทย่อย* (2) 7,740 28.93 7,632 31.91 &,'()           *+.,) 

รวมรายได้จากการขาย (1)+(2) 24,300 90.83 21,620 90.41 17,630  91.44  

รายได้จากการลงทนุ 1,300 4.86 1,090 4.56 953  4.94  

รายได้อืJน 796 2.98 802 3.35 493  2.55  

สว่นแบง่กําไรจากบริษัทร่วม 358 1.34 402 1.68 205  1.06  

รายได้รวม 26,754 100.00 23,914 100.00 19,280  100.00  

*บริษัทย่อย ประกอบดว้ย บจ.ซีอาร์ ราชบรีุ (บริษัทฯ ถือหุน้ ::.::%) บจ.ซีอาร์ เชียงใหม่ (บริษทัฯ ถือหุน้ >:.::%) 

บจ.ซีอาร์ หาดใหญ่ (บริษัทฯ ถือหุน้ &+.''%) บจ.ซีอาร์ อดุรธานี (บริษัทฯ ถือหุน้ &+.''%) บจ.ซีอาร์ อบุลราชธานี 

(บริษัทฯ ถือหุน้ &(.::%) บจ.ซีอาร์ จนัทบรีุ (บริษัทฯ ถือหุน้ +(.::%) บจ.ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (บริษัทฯ ถือหุน้ 

(:.::%) บจ.ซีอาร์ ภูเก็ต (บริษทัฯ ถือหุน้ (:.::%)  

โครงสร้างรายได้จากการขายสินค้า 

กลุ่มสนิค้า สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ) 

ปี ��� ปี ��� ปี ��D 

 SOFTLINE  vu.uo 84.19 vp.po 

 HARDLINE ft.hu 15.32 fo.h^ 

 OTHERS h.tg 0.49 h.pt 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลกีประเภทห้างสรรพสนิค้า โดยจําหนา่ยสนิค้าใน g สายผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่  

1. สายสนิค้า Softline ซึJงเป็นสินค้าทีJมีแบรนด์ทีJมีชืJอเสียง เน้นความเป็นแฟชัJน ทนัสมยั และเป็นสนิค้าทีJมีการ
เปลีJยนแปลงด้านแฟชัJนทีJรวดเร็ว ลกูค้ามกัตดัสนิใจซื Pอตามกระแสนิยม โดยบริษัทฯ นําเสนอสนิค้าทีJเป็นแบรนด์ชั Pนนํา
ทั Pงในประเทศและตา่งประเทศ เป็นทีJนิยมและมีคณุภาพ โดยแบง่ออกตามประเภทของสนิค้า ได้แก่  

- กลุม่เสื Pอผ้าเครืJองแตง่กายสตรี (Ladies’ Wear) 
สินค้าในกลุ่มนี Pประกอบด้วยเสื Pอผ้าและเครืJองแต่งกายสําหรับสตรี รวมถึงกลุ่มสินค้าชุดชั Pนในสําหรับสตรี 
โดยวางจําหนา่ยสนิค้าทีJหลากหลายตามกระแสแฟชัJน และมีสนิค้าสาํหรับสตรีตั Pงแตว่ยัรุ่นจนถึงวยัทํางาน  

- กลุม่เสื Pอผ้าเครืJองแตง่กายบรุุษ (Men’s Wear) 
สินค้าในกลุ่มนี Pประกอบด้วยเสื Pอผ้าและเครืJองแต่งกายสําหรับบุรุษทีJทนักระแสนิยม อาทิ เสื Pอผ้า รองเท้า 
กระเป๋า เข็มขดั และชดุชั Pนในสาํหรับบรุุษ 

- กลุม่เสื Pอผ้ายีนส์ (Jeans) 
สินค้าในกลุ่มนี Pประกอบด้วยเสื Pอผ้าประเภทยีนส์ อาทิ เสื Pอยีนส์ กางเกงยีนส์ และกระโปรงยีนส์ในรูปแบบ
ตา่งๆ ซึJงบริษัทฯ ได้รวบรวมแบรนด์ชั Pนนํามาวางจําหนา่ยอยา่งครบครัน  

- กลุม่เครืJองสาํอางค์และเครืJองประดบั (Cosmetics and Accessories) 
สินค้าในกลุ่มนี Pประกอบด้วยเครืJองสําอางค์ ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว จิวเวอร์รีJและเครืJองประดับต่างๆ รวมถึง
สนิค้าประเภทรองเท้าและกระเป๋าสาํหรับสตรี 

- กลุม่เสื Pอผ้าเครืJองแตง่กายและเครืJองใช้สาํหรับเดก็ (Children’s Wear) 
สินค้าในกลุ่มนี Pประกอบด้วยเสื Pอผ้า รองเท้าและของใช้สําหรับเด็กทกุเพศทุกวยั ซึJงครอบคลมุตั Pงแต่เด็กวยั
แรกเกิด เด็กเลก็ จนถึงเด็กโต โดยบริษัทฯ ได้จดัเตรียมสนิค้าทกุขนาดไว้ เพืJอรองรับการเติบโตของเด็กในแต่
ละช่วงอายไุด้อยา่งเหมาะสม 

2. สายสนิค้า Hard Line ซึJงเป็นสนิค้าทีJเน้นคณุภาพ การใช้งาน รูปแบบ ความหลากหลาย และความทนัสมยั 
ลกูค้าสว่นใหญ่จะตดัสินใจเลือกสินค้าในกลุม่นี Pด้วยรูปแบบทีJทนัสมยัของสินค้าและอรรถประโยชน์ในการใช้งาน อนั
ได้แก่ 

- กลุม่สนิค้าตกแตง่บ้านและของใช้ภายในบ้าน (Home) 
สนิค้าในกลุม่นี Pประกอบด้วยสนิค้าตกแตง่และของใช้ภายในบ้านตา่งๆ อาทิ ผ้าเช็ดตวั เครืJองนอน เครืJองครัว 
สนิค้าตกแตง่บ้าน เครืJองมือเครืJองใช้ภายในบ้านตา่งๆ ซึJงบริษัทฯ จําหนา่ยสนิค้าด้วยรูปแบบทีJหลากหลาย มี
คณุภาพและอรรถประโยชน์ใช้สอยครบครัน 

- กลุม่สนิค้าประเภทของขวญั และของเลน่ (Gifts and Toys) 
สินค้าในกลุ่มนี Pประกอบด้วยสินค้าประเภทของขวัญ กิฟท์ช้อป รวมถึงสินค้าประเภทของเล่นสําหรับเด็ก
ในช่วงอายตุา่งๆ โดยคํานงึถึงมาตรฐานและความปลอดภยัของสนิค้าเป็นสาํคญั  

- กลุม่สนิค้าอืJนๆ 
บริษัทฯ ได้วางจําหน่ายสินค้าประเภทอืJนๆ นอกเหนือจากทีJกล่าวมาข้างต้น อาทิ สินค้าประเภทอุปกรณ์
รถยนต์และเครืJองมือ เป็นต้น 
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นอกจากนี P บริษัทฯ ยังได้พฒันาแบบสินค้าขึ Pนเอง โดยมีความแตกต่างจากสินค้าทีJวางจําหน่ายทัJวไปใน
ท้องตลาด รวมทั Pงการสรรหาสินค้าใหม่ๆ ทั Pงในประเทศและต่างประเทศทีJมีรูปแบบน่าสนใจ ทั Pงนี PเพืJอเพิJมความ
หลากหลายและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยวางจําหน่ายเฉพาะทีJห้างโรบินสนัเท่านั Pน (Only @ Robinson) 
สาํหรับสนิค้าในกลุม่นี P บริษัทฯ ได้แบง่การบริหารจดัการออกเป็น u ประเภท คือ 

1. สินค้า Private Brand : ประกอบด้วยสินค้าทีJบริษัทฯ พฒันาแบรนด์สินค้าขึ PนมาเองเพืJอวางจําหน่ายในทกุ
สาขาของบริษัทฯ โดยพิจารณาเลอืกเฉพาะสนิค้าในหมวดทีJได้รับความนิยม เพืJอเพิJมความหลากหลายของ
สินค้าและเป็นการเติมเต็มในความต้องการของลกูค้า โดยเน้นรูปแบบสินค้าทีJทนัสมยั มีคณุภาพทีJดี  ด้วย
ราคาทีJเหมาะสม ประกอบด้วยกลุม่สนิค้าประเภทตา่งๆ ดงันี P 

กลุ่มสนิค้า แบรนด์สนิค้า 
เครืJองครัว เครืJองใช้ไฟฟ้าและเครืJองนอน Cuizimate  Thomas Ella  

Marushi  Robinson*Home  

แฟชัJนและเสื Pอผ้าสตรี F.O.F Ohayo Chee 
Vivienne Tasha Pacific Life  
Viva Candy   

รองเท้า กระเป๋า และเครืJองประดบัสตรี F.O.F   
เครืJองสาํอางค์ Bath & Body Therapy 
เสื Pอผ้าและเครืJองแตง่กายชาย Pacific Union Snap Jeans Studio 

Otoko Beyond Basic Zio  
สนิค้าเดก็   Pumpkin Pie Snap   
กระเป๋าเดินทาง Robinson Luggage  

2. สินค้า Exclusive Brand : เป็นสนิค้าแบรนด์ตา่งประเทศทีJมชืีJอเสยีงและผลติในตา่งประเทศ โดยบริษัทฯ ได้
คดัสรรและนําเข้ามาจําหนา่ยเฉพาะในห้างโรบินสนัเทา่นั Pน 

กลุ่มสนิค้า แบรนด์สนิค้า  
แฟชัJนและเครืJองแตง่กายสตรี Allure  Centro Moda I.E 
 Ermis Esensual Yishion 
เครืJองหนงัและรองเท้าสตรี Perllini   
แฟชัJนและเครืJองแตง่กายบรุุษ Yishion Emilio Valentino  
แฟชัJนและเครืJองแตง่กายยีนส์ Pepe Jeans   
เครืJองสาํอางค์ David Jones    
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สินค้าประเภทนี P ยังรวมถึงสินค้าแบรนด์ภายในประเทศทีJเป็นทีJนิยม โดยบริษัทฯ ได้สัJงผลิตสินค้าในคอล
เล็คชัJนพิเศษเฉพาะสําหรับจําหน่ายในห้างโรบินสนัเท่านั Pน  สินค้าทีJกลา่วมาข้างต้นนี Pถือเป็นสว่นหนึJงของกลยทุธ์การ
สร้างความแตกต่างโดยคดัเลือกสินค้าเฉพาะประเภทแฟชัJนนํามาจําหน่ายในสาขาทีJผู้บริโภคมีกําลงัซื Pอและมีความ
ต้องการสนิค้าทีJมีความแตกตา่งจากสนิค้าทีJมีจําหนา่ยทัJวไป 

3. สินค้าราคาเดียว Just Buy : ประกอบด้วยสินค้าหลากหลายประเภททีJครอบคลมุลกูค้าทั Pงวยัเด็ก วยัรุ่น 
ตลอดจนลกูค้าวยัทํางาน เช่น เครืJองประดบั เครืJองสาํอางค์ เครืJองเขียน  กิฟท์ช้อป และเครืJองใช้ภายในบ้าน 
เป็นต้น ซึJงเป็นสนิค้าทีJจําหนา่ยในราคา 35 บาทตอ่ชิ Pน และ 55 บาทตอ่ชิ Pน 

การตลาดและการแข่งขัน 

คู่แข่งขนั 

f. ผู้ประกอบการห้างสรรพสนิค้า ซึJงเป็นคูแ่ขง่โดยตรงในบริเวณใกล้เคียง หรือมีกลุม่ลกูค้าเดียวกนั โดยสามารถแบง่
ออกเป็น 

1.1 ผู้ประกอบการห้างสรรพสนิค้ารายใหญ่ (Chain Department Store) ได้แก่ 

กลุ่มเซ็นทรัล มีจํานวนสาขารวม f} สาขา โดยเป็นผู้ประกอบการห้างสรรพสนิค้าภายใต้ชืJอ 

- ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ (Central Department Store) ซึJงดําเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าทีJ
เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีJมีกําลังซื PอสูงหรือชืJนชอบความหรูหรา โดยมีจํานวนสาขาทั Pงหมด ft สาขา 
แบง่เป็นสาขาในกรุงเทพจํานวน fh สาขา และตา่งจงัหวดัจํานวน t สาขา 

- ห้างสรรพสินค้าเซน (ZEN) ซึJงดําเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าทีJเน้นกลุม่ลกูค้าวยัรุ่นและคนรุ่นใหมที่Jมีกําลงัซื Pอ
สงู โดยมีจํานวนสาขา f สาขาในกรุงเทพ 

กลุ่มเดอะมอลล์ มีจํานวนสาขารวม v สาขา โดยเป็นผู้บริหารศูนย์การค้าและผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า 
ภายใต้ชืJอ 

- ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ (The Mall) ซึJงเน้นกลุม่ลกูค้าทีJมีกําลงัซื Pอในระดบัปานกลาง โดยมีจํานวนสาขา
ทั Pงหมด t สาขา แบง่เป็นสาขาในกรุงเทพจํานวน o สาขา และตา่งจงัหวดัจํานวน f สาขา 

- ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม (The Emporium) (จํานวน f แห่ง) และห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 
(Siam Paragon) (จํานวน f แห่ง) เป็นศูนย์การค้าทีJตั Pงอยู่ในเขตกรุงเทพ โดยเน้นกลุ่มลกูค้าเป้าหมายทีJมี
กําลงัซื PอสงูหรือชืJนชอบความหรูหรา 

1.2 ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ารายอืJนๆ อาทิ ตั PงฮัJวเส็ง โตคิว อิเซตัน และผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า
ท้องถิJนในแตล่ะจงัหวดั  

g. ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลกีอืJน ได้แก่ ดิสเคาน์สโตร์ / ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และศนูย์การค้าในรูปแบบตา่งๆ เช่น 
เซ็นทรัลเวิล์ด เอสพลานาร์ด คงิเพาเวอร์ แพลตินัJมมอล์ล คริสตลัพาร์ค เทอร์มินอล gf เมกา บางนา และอืJนๆ ซึJงถือ
เป็นคูแ่ขง่ขนัทางอ้อม เนืJองจากมลีกูค้าหรือโอกาสของการจบัจา่ยทีJแตกตา่งกนั 
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ภาวะธุรกิจค้าปลีก 

ภาวะธุรกิจค้าปลีกในปี 2556 มีการขยายตวัในอตัราที�ชะลอตวัลง ตามการบริโภคภาคเอกชนที�เติบโตอยู่
ระดบัตํ�าเพียง 1% ซึ�งเป็นไปตามทิศทางการขยายตวัทางเศรษฐกิจที�อยู่ในระดบัตํ�า การบริโภคที�ชะลอตวัลงสืบเนื�อง
จากการกระตุ้นการจบัจ่ายด้วยมาตรการตา่งๆ ของภาครัฐตั +งแตปี่ที�ผา่นมาทําให้ผู้บริโภคมีภาระการใช้จ่ายและหนี +สิน
เพิ�มสงูขึ +น และเป็นเหตุให้ต้องลดการบริโภคลง นอกจากนี +ผู้บริโภคมีความกงัวลในทิศทางเศรษฐกิจเนื�องจากราคา
สินค้าเกษตรที�ปรับตวัลดลง การส่งออกเติบโตอยู่ในระดบัตํ�ากว่าที�คาดหมาย รวมถึงบรรยากาศทางการเมืองที�มี
แนวโน้มเปลี�ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดงัจะเห็นได้จากตวัเลขดชันีความเชื�อมั�นของผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจที�ปรับตวัลง
อยา่งตอ่เนื�องตลอดทั +งปี ดงันั +น ในปีนี +ธุรกิจค้าปลกีไทยทั +งระบบตา่งได้รับผลกระทบดงักลา่ว 

 ในปี 2556 ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลกีสมยัใหมแ่ตล่ะรายยงัคงมีการเปิดสาขาใหม่อยา่งต่อเนื�องโดยเฉพาะ
ในช่วงครึ�งปีแรก โดยตา่งมุง่ครอบครองพื +นที�ที�มีศกัยภาพทั +งในกรุงเทพและต่างจงัหวดั สง่ผลให้ธุรกิจค้าปลีกในแตล่ะ
พื +นที�มีการแข่งขนัเพิ�มขึ +น นอกจากนี + ร้านจําหน่ายสินค้าแฟชั�นจากต่างประเทศมีการขยายสาขาทั +งในกรุงเทพและ
ต่างจังหวดัอย่างรวดเร็วในปีนี + อาทิ UNIQLO และ H&M เป็นต้น และมีแนวโน้มที�จะเพิ�มขึ +นอีกในอนาคต รวมถึงมี
ผู้ประกอบการตา่งประเทศรายใหม่ๆ เพิ�มขึ +นอีกด้วย อีกกระแสหนึ�งของความต้องการสินค้าที�ต้องกลา่วถึง คือ ในปีนี + 
ความต้องการในสนิค้าที�เกี�ยวข้องกบัที�อยูอ่าศยัเพิ�มขึ +น อาทิ วสัดกุ่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื�องนอน และอปุกรณ์ประดบั
และตกแต่งบ้าน เนื�องมาจากการพฒันาโครงการที�อยู่อาศยัต่างๆ ทั +งในกรุงเทพและจงัหวดัที�เป็นหวัเมืองใหญ่ สง่ผล
ให้ร้านค้าที�เป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าที�เกี�ยวกบัวสัดกุ่อสร้าง การต่อเติมและตกแต่ง มีการขยายสาขาเพิ�มมากขึ +นด้วย
เช่นกนั  

 ทางด้านธุรกิจห้างสรรพสินค้า ในปี 2556 นับว่าเป็นอีกปีหนึ�งที�ผู้ ประกอบการห้างสรรพสินค้ามีการ
เคลื�อนไหวอยา่งมีนยัสาํคญั สง่ผลให้การแขง่ขนัมีความเข้มข้นมากขึ +น เริ�มจากกลุม่เดอะมอลล์ วางแผนลงทนุพฒันา
โครงการศนูย์การค้าบนถนนสขุมุวิท และบางนา รวมถึงมีการปรับปรุงสาขาเอมโพเรี�ยม1 บางกะปิ และบางแค เพื�อ
เพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับตนเอง ในขณะที�กลุ่มเซ็นทรัลช่วงปลายปีได้มีการเปิดห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล ในพื +นที�จงัหวดัเชียงใหม่ และอําเภอหาดใหญ่ เพื�อรองรับกลุม่ลกูค้าที�กําลงัซื +อสงูและนกัท่องเที�ยว และในปี 
2558 ได้วางแผนที�จะเปิดสาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอีก 3 แห่ง ในด้านห้างสรรพสินค้าโรบินสนั มีการเปิด 5 สาขา
อยา่งตอ่เนื�องเป็นปีที� 2 โดยเน้นการเปิดห้างในรูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ในตา่งจงัหวดั ซึ�งเป็นตลาดที�มีขนาดเลก็ การ
แขง่ขนัยงัอยูใ่นระดบัตํ�า  

 ในด้านการแขง่ขนั ด้วยภาวะเศรษฐกิจไทยที�ไมเ่อื +ออํานวยตอ่บรรยากาศการจบัจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะในช่วง
ครึ�งปีหลงั ผู้ประกอบการตา่งใช้กลยทุธ์การกําหนดราคาพิเศษ หรือการลดราคาสนิค้าสงูขึ +นจากปีก่อนๆ เพื�อดึงดดูให้
ลกูค้าเข้ามาในร้านและเร่งเร้าให้ตดัสินใจซื +อรวดเร็วขึ +น นอกจากนี + การใช้กลยุทธ์การตลาดกับลกูค้าสมาชิกยงัคงมี
บทบาทที�สําคัญ นอกจากเป็นการรักษาลูกค้าให้อยู่กับตนเองแล้วยังเป็นการเพิ�มยอดขายในอีกทางหนึ�งด้วย ใน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการค้าปลีกได้มีการร่วมมือกับผู้บริหารบัตรเครดิตเพื�อเน้นการทําการตลาดกับฐานลกูค้า
สมาชิกบตัรเครดิตด้วย ซึ�งนบัเป็นการขยายฐานลกูค้าของตน โดยการเพิ�มสว่นลดเมื�อใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตนั +น หรือ
นําคะแนนที�สะสมไว้ในบตัรเครดิตมาแลกซื +อสินค้า การรับสว่นลดเพิ�ม การรับเงินสดคืน หรือการผ่อนชําระค่าสินค้า
โดยไมม่ีดอกเบี +ย เหลา่นี +ล้วนทําให้ภาวะการแขง่ขนัในธุรกิจค้าปลกีปีนี +ทวีความรุนแรงขึ +นกวา่ปีที�ผา่นๆ มา 
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 ด้านพฤติกรรมผู้ บริโภค ด้วยปัจจุบันพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสื�อสารมีประสิทธิภาพมากขึ +น ผู้ คน
ติดตอ่สื�อสารถึงกนัและบริโภคข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว ง่ายดาย รวมถึงเครือขา่ยอินเตอร์เนทความเร็วสงูมีการขยายและ
เข้าถึงพื +นที�ต่างๆทั�วประเทศมากขึ +น นอกจากนี + มีจํานวนผู้ ใช้บตัรเครดิตสงูขึ +น การพฒันาระบบชําระเงินผ่านระบบ
ออนไลน์มีประสิทธิภาพรวมถึงมีความปลอดภยัมากขึ +นเป็นลําดบั สร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผู้บริโภคสําหรับการทํา
ธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ สง่ผลให้การค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ�มขึ +น ผู้บริโภคให้ความสนใจ
และจบัจ่ายสินค้าผ่านช่องทางดงักลา่ว ผู้ประกอบการทั +งขนาดเล็กและใหญ่ต่างเข้ามาขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 
และ Social Network เนื�องจากมีต้นทนุที�ถกูและทําได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที�ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ารายใหญ่
ตา่งเริ�มเตรียมแผนงานในการขายสนิค้าผา่นระบบออนไลน์บนเวบไซต์ของตนเองเช่นกนั เพื�อให้เป็นอีกหนึ�งช่องทางใน
การเข้าถึงลกูค้า และรักษาสว่นแบง่ตลาดของตนเองไว้ 

สําหรับพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื +อสินค้า ผู้บริโภคยังคงมีการตอบสนองต่อสินค้าแฟชั�นที�รวดเร็ว 
เนื�องจากผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถรับรู้และติดตามกระแสแฟชั�นผ่านสื�อต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว ขณะเดียวกัน
ผู้บริโภคยังคงตดัสินใจซื +อสินค้าด้วยความรอบคอบ โดยจะพิจารณาถึงความคุ้มค่าทั +งในด้านราคา คุณภาพ และ
ภาพลกัษณ์ของสินค้า รวมถึงมีความต้องการที�เฉพาะเจาะจงมากขึ +น อีกทั +งผู้บริโภคยังเลือกสถานที�จับจ่ายโดย
คํานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง นอกจากนี + ผู้บริโภคในต่างจังหวดัมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเปลี�ยนแปลงไป
เป็นแบบสงัคมเมืองมากขึ +นอยา่งตอ่เนื�อง 
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กลยุทธ์การแข่งขัน 

ด้านการขยายสาขาและการปรับปรุงสาขาเดิม 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจห้างสรรพสินค้าไปในหลายพื PนทีJของประเทศไทย และได้วาง
แผนการขยายสาขาไว้อยา่งตอ่เนืJอง โดยขยายสาขาใน g รูปแบบ คือ การขยายสาขาไปในศนูย์การค้าขนาดใหญ่ และ
การขยายสาขาในรูปแบบ “ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์” (Lifestyle Center) โดยพิจารณาตามศักยภาพของพื PนทีJ เพืJอให้
สามารถให้บริการแก่ลกูค้าได้อยา่งครอบคลมุทัJวถึงทกุพื PนทีJ ทั Pงนี P การขยายสาขาทีJรวดเร็วไมเ่พียงแตช่่วยให้บริษัทฯ มี
สาขาให้บริการในพื PนทีJสาํคญัในแตล่ะภมูิภาคได้ทัJวถึงเทา่นั Pน บริษัทฯ ยงัเป็นผู้ประกอบการห้างสรรพสนิค้าสมยัใหม่ทีJ
เข้าทําตลาดเป็นรายแรกๆ ในพื PนทีJต่างจังหวดั ซึJงได้ช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ห้างฯ โรบินสนัให้เป็นทีJรู้จัก และสร้าง
ความผกูพนัธ์กบัลกูค้า ซึJงจะช่วยเสริมความได้เปรียบทางการแขง่ขนัให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาวด้วยเช่นกนั 

สาํหรับสาขาในรูปแบบ “ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์” เป็นศนูย์การค้าทีJมีพื PนทีJประมาณ uh,hhh-uo,hhh ตารางเมตร 
ซึJงได้จัดวางรูปแบบภายในศูนย์การค้าให้มีความต่อเนืJองของพื PนทีJห้างสรรพสินค้าและพื PนทีJร้านค้าเช่า เพืJอให้เกิด
ความสะดวกและความเพลดิเพลนิในการจบัจ่ายของลกูค้า อีกทั Pงยงัคํานงึถึงความหลากหลายและครบครันของสนิค้า
และบริการ (One Stop Shopping) ซึJงเป็นทีJต้องการของลูกค้า อาทิ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง 
(หนงัสือ อปุกรณ์กีฬา เครืJองใช้ไฟฟ้า และอืJนๆ) ร้านอาหาร โรงภาพยนต์ โซนสนิค้าไอที โซนธนาคาร บริการเกีJยวกบั
ความงาม เป็นต้น ซึJงการขยายสาขาในรูปแบบนี P ถือเป็นอีกหนึJงกลยทุธ์ทีJบริษัทฯ ประสบความสําเร็จ เพราะได้รับการ
ตอบรับทีJดีจากลกูค้า สร้างความเชืJอมัJนให้แก่คู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจ ทําให้บริษัทฯ มีความมัJนใจในรูปแบบธุรกิจ
ใหมนี่ P ทีJจะเพิJมความคลอ่งตวัในการขยายสาขาของบริษัทฯ ตอ่ไปในอนาคต 

นอกจากแผนการขยายสาขา บริษัทฯ ยงัมีแผนงานทีJจะปรับปรุงสาขาเดิมให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอเป็น
ประจําทกุปี โดยได้มีการปรับปรุงทั Pงในด้านการจดัวางแสดงสินค้าให้มีความโดดเด่น การปรับเปลีJยนเฟอร์นิเจอร์และ
เคาท์เตอร์ของสินค้าแผนกต่างๆ ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ การจดัระบบแสงภายในห้างฯ รวมถึงการตกแต่งภายนอกและ
ภายในอืJนๆ เพืJอช่วยกระตุ้นความสนใจและดึงดูดให้ลกูค้าเข้ามาเลือกซื Pอสินค้าอย่างต่อเนืJอง และทําให้การใช้พื PนทีJ
ขายของบริษัทฯ มีประสทิธิภาพสงูสดุ 

ตามทีJบริษัทฯ ได้เริJมแผนงานขยายสาขาอยา่งรวดเร็ว โดยได้ขยายมากถึง o แหง่ตั Pงแตปี่ gooo ซึJงบริษัทฯ ได้
ดําเนินตามแผนงานดังกล่าวต่อเนืJองในปี goot โดยได้เปิดให้บริการสาขาใหม่จํานวน o แห่งในต่างจังหวัด 
ประกอบด้วยสาขาในรูปแบบ “ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์” จํานวน p แห่ง อนัได้แก่ สาขากาญจนบรีุ สาขาสกลนคร สาขา
สระบุรี และสาขาสุรินทร์ และเป็นสาขาในรูปแบบทีJเปิดในศูนย์การค้าจํานวน f แห่ง คือ สาขาอุบลราชธานี g 
นอกจากนี P บริษัทฯ ได้ทําการปรับปรุงสาขาเดิม u แห่ง อันได้แก่ สาขาบางรัก สาขาเชียงใหม่ และสาขาหาดใหญ่ 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จําเป็นต้องปิดให้บริการสาขารัชดาภิเษกเนืJองจากสิ Pนสดุสญัญาเช่า ซึJงบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ
สาขาพระราม ^ เพืJอทดแทนและรองรับความต้องการของลกูค้าในพื PนทีJหลงัจากการปิดให้บริการสาขาดงักลา่วนี Pตั Pงแต่
ปี goop ทําให้ในปี goot บริษัทฯ มีสาขาทีJเปิดให้บริการแก่ลกูค้ามากถึง up แห่งทัJวประเทศ ประกอบด้วยสาขาใน
กรุงเทพ fh แห่ง และต่างจังหวดั gp แห่ง และยังคงเป็นห้างสรรพสินค้าทีJมีสาขาครอบคลุมทุกพื PนทีJมากทีJสุดใน
ประเทศไทย 
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ด้านการบริหารสินค้า  

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพฒันาการนําเสนอสินค้าอยู่เสมอเพืJอให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลกูค้าทีJเปลีJยนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจบุนั เนืJองจากลกูค้าสามารถเข้าถึงและติดตามเทรนด์แฟชัJนตา่งๆ ได้ง่ายมาก
ขึ Pน โดยบริษัทฯ ได้ทําการคดัสรรสนิค้าทีJมีคณุภาพด ีอีกทั Pงยงัเป็นแบรนด์ทีJเป็นทีJนิยมหรือมีรูปแบบทีJกําลงัอยูใ่นกระแส
นิยม และมีระดบัราคาทีJเหมาะสมซึJงลกูค้าสามารถตดัสินใจซื Pอได้ง่าย เข้ามาวางจําหนา่ยทีJห้างฯ โรบินสนัแตล่ะสาขา 
ตามนโยบายหลกัในการนําเสนอสนิค้าของบริษัทฯ นอกจากนี P บริษัทฯ ยงัได้พฒันาการนําเสนอกลุม่สนิค้าทีJมีจําหนา่ย
เฉพาะทีJห้างโรบินสันเท่านั Pน (Only @ Robinson) อันได้แก่ สินค้า Private Brand และ Exclusive Brand โดยมี
ทีมงานและผู้บริหารระดบัสงูทีJดแูลสนิค้าในกลุม่นี Pโดยเฉพาะ เพืJอให้การคดัเลอืกสนิค้าเข้ามาวางจําหนา่ยสามารถเติม
เต็มช่องวา่งทีJมีอยูใ่นตลาดจากความต้องการทีJหลากหลายของลกูค้าได้อยา่งเหมาะสม 

ในปี goo6 บริษัทฯ ได้เน้นการนําเสนอสินค้าแบรนด์ใหม่และคอลเล็คชัJนใหม่อย่างต่อเนืJอง โดยเฉพาะกลุ่ม
สนิค้าแฟชัJนทีJกําลงัอยู่ในความนิยมและเป็นทีJชืJนชอบของลกูค้า เพืJอช่วยกระตุ้นความต้องการซื Pอของลกูค้าตลอดทั Pงปี อีก
ทั Pงเน้นการนําเสนอสินค้าทีJเป็นคอลเล็คชัJนเฉพาะทีJมีจําหน่ายทีJโรบินสนัเท่านั Pน เพืJอสร้างความแตกต่างให้กบัลกูค้า 
รวมทั PงการเพิJมแบรนด์สินค้าตา่งประเทศ สําหรับกลุม่ลกูค้าทีJมีกําลงัซื Pอสงู นิยมความหรูหรา หรือสนิค้าและแฟชัJนทีJมี
ชืJอเสียง ซึJงช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพิJมขึ Pน ประกอบกับบริษัทฯ ได้ทํากิจกรรม
การตลาด ควบคู่ไปกับการแนะนําสินค้าใหม่เพืJอให้สินค้าดงักล่าวได้เป็นทีJรู้จกัของลกูค้าได้เร็วยิJงขึ Pน สามารถดึงดูด
ความสนใจของลกูค้าและกระตุ้นยอดขายของสนิค้าในแตล่ะสาขาให้สงูขึ Pน ขณะทีJในช่วงครึJงปีหลงันั Pน ภาวะเศรษฐกิจ
ทีJมีอตัราการเติบโตชะลอตวั รวมถึงผู้บริโภคมีความเชืJอมัJนตอ่ภาวะเศรษฐกิจลดลงตอ่เนืJอง บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยทุธ์
โดยเน้นการนําเสนอสินค้าทีJมีราคาทีJเหมาะสมและคุ้มค่าให้กับลกูค้ามากขึ Pน เพืJอให้สอดรับกับความต้องการของ
ลกูค้าในสถานการณ์ดงักลา่ว 

นอกจากนี P บริษัทฯ ยงัได้ขยายฐานไปยงักลุม่ลกูค้าทีJเป็นคนรุ่นใหม่ ด้วยการคดัสรรแบรนด์ทีJมีสไตล์แตกต่างและ
สอดรับกบัไลฟ์สไตล์ของลกูค้า เพืJอมานําเสนอให้กับลกูค้าเฉพาะทีJห้างฯ โรบินสนัเท่านั Pน  อาทิ Pepe’ Jeans, Yishion, FOF, 
Emilio Valentino และ Zio เป็นต้น และได้เพิJมความแข็งแกร่งให้กบัแบรนด์สินค้าในกลุม่ทีJเป็น Exclusive brand เหลา่นี P 
ให้กลายเป็นทีJนิยมของลูกค้าด้วยทําการตลาดและประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางสืJอต่างๆ มากขึ Pน ซึJงช่วยให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงสนิค้ากลุม่นี Pได้ง่าย และสามารถดึงดดูความสนใจของกลุม่ลกูค้าใหม่ๆให้เข้ามาเลือกซื Pอสินค้าในพื PนทีJ
ห้างฯ โรบินสนัมากขึ Pน      

ด้านการตลาด  

บริษัทฯ ได้ดําเนินกลยุทธ์การตลาดอย่างเป็นการเฉพาะในแต่ละพื PนทีJ (Localized Marketing) โดยสร้าง
โปรแกรมการตลาดและรายการสง่เสริมการขายต่างๆ ทีJสอดรับกบักลุม่ลกูค้าในแต่ละสาขาอย่างเหมาะสม สามารถ
กระตุ้นความต้องการของลกูค้าได้ตรงจุด อีกทั Pงบริษัทฯ ได้ใช้การจดักิจกรรมการตลาดต่างๆ อาทิ การจดัแฟชัJนโชว์ 
เพืJอช่วยดงึดดูความสนใจของลกูค้าและเชิญชวนให้เข้ามาเลอืกซื Pอสนิค้าทีJสาขาของบริษัทฯ รวมทั PงมีการจดักิจกรรมทีJ
เปิดโอกาสให้ลกูค้าได้เข้ามามสีว่นร่วมเพืJอเสริมสร้างบรรยากาศการจบัจ่ายของลกูค้าตามเทศกาลหรือวนัสาํคญัตา่งๆ 
ซึJงได้ช่วยเพิJมความถีJในการซื Pอสินค้าและเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทีJดีกบัลกูค้าในแตล่ะพื PนทีJ อยา่งไรก็ดี ในปี goot 
อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีJชะลอตัวได้ส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาดโดยเน้นการจดักิจกรรมการการตลาดมากขึ Pน รวมถึงการจดังาน Expo และการจดัรายการสง่เสริมการขายทีJ
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มากขึ PนเพืJอช่วยกระตุ้นการจบัจ่ายของลกูค้าตลอดทั Pงปี รวมทั Pงบริษัทฯ ยงัได้ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจหลายแห่งใน
การจัดรายการส่งเสริมการขายทีJเป็น Exclusive Promotion ให้เฉพาะกับลูกค้าโรบินสนั ซึJงได้ช่วยเพิJมความแข็งแกร่งด้าน
การตลาดและเพิJมยอดขายให้กบับริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี  

บริษัทฯ ใช้กลยทุธ์ทางการตลาดทีJมุง่เน้นการสร้างความผกูพนัธ์กบัลกูค้าสมาชิกบตัร The 1 Card “T1C” ซึJง
เป็นบตัรสมาชิกทีJลกูค้าสามารถใช้ในการสะสมแต้ม อีกทั Pงลกูค้าผู้ ถือบตัร T1C ยงัได้รับสิทธิประโยชน์อืJนๆ อาทิ การ
รับรู้ข่าวสารของสนิค้าใหม่ๆ รายการสง่เสริมการขายในแตล่ะช่วงเวลา รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ทีJห้างฯ โรบินสนัได้ทํา
การคดัสรรเพืJอมอบให้แก่ลกูค้าเป็นการเฉพาะตวั เพืJอสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า โดยในปี goot บริษัทฯ สามารถ
เพิJมจํานวนลกูค้าสมาชิกบตัร T1C กว่า g แสนราย และเพิJมยอดการใช้จ่ายผ่านบตัรผ่านการจดัรายการสง่เสริมการ
ขายพิเศษตา่งๆ ให้เฉพาะลกูค้าผู้ ถือบตัร T1C เทา่นั Pน 

นอกจากสมาชิกบัตร T1C แล้ว บริษัทฯ ยังมีลูกค้าประจําทีJใช้ “บัตรเครดิตร่วม โรบินสนั-กสิกรไทย” ซึJง
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบับมจ.ธนาคารกสกิรไทย ออกบตัรเครดิตนี Pตั Pงแตป่ลายปี goop ซึJงเป็นอีกสว่นหนึJงทีJช่วยให้บริษัทฯ 
สามารถขยายฐานลกูค้าประจําและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกบั บมจ.ธนาคารกสกิรไทย
ในการขยายฐานลกูค้าบตัรเครดติและยงัมีการจดัรายการสง่เสริมการขายทีJให้สทิธิพิเศษตา่งๆ แก่ลกูค้าผู้ ถือบตัร ซึJงได้
ช่วยกระตุ้นยอดขายและจํานวนสมาชิกบตัรเครดิตของบริษัทฯ ให้เติบโตเร็วมากยิJงขึ Pน  

นอกจากนี P บริษัทฯ ยงัคงสร้างการรับรู้แบรนด์โรบินสนัและตอกยํ Pาภาพลกัษณ์ความทนัสมยัผา่นการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ในสืJอตา่งๆ อย่างต่อเนืJอง โดยมุง่เน้นการโฆษณาผ่านนิตยสารแฟชัJนต่างๆ ซึJงช่วยสะท้อนภาพลกัษณ์
ความเป็นแฟชัJนของบริษัทฯ ได้ดี การปรับปรุงเวบไซต์ของบริษัทฯ ให้มีความนา่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมลูตา่งๆ ของ
บริษัทฯ ได้ง่าย และนา่ติดตามข้อมลูขา่วสารของสนิค้าและรายการสง่เสริมการขายตา่งๆ เพืJอให้ลกูค้ารู้สกึได้ถึงความ
เป็นแฟชัJนมากขึ Pน รวมถึงการทําประชาสมัพนัธ์ผ่านสืJอสงัคมออนไลน์ (Social Network) ทีJกําลงัเป็นทีJนิยมในปัจจบุนั 
ซึJงเป็นช่องทางใหม่ในการสืJอสารข้อมูลกับลูกค้า ซึJงได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดมากขึ Pน
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ ซึJงในปี goot บริษัทฯ มีจํานวนลูกค้าทีJติดตาม Facebook ของบริษัท 
(www.facebook.com/pages/Robinson-Department-Store) มากกวา่ f.} แสนราย และติดตามทาง Instragram ทีJ 
(iloverobinson_ilovefashion) จํานวนมากกวา่ f.f แสนราย    

ด้านการบริการ 

การให้บริการถือเป็นอีกหนึJงปัจจยัสําคญัทีJมีผลตอ่การตดัสินใจซื Pอของลกูค้า ซึJงการทีJลกูค้าได้รับบริการทีJดี
ยงัช่วยทําให้เกิดความภกัดีและทําให้ลกูค้ากลบัมาซื Pอซํ Pา ซึJงจะช่วยผลกัดนัให้ยอดขายของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้
อย่างต่อเนืJอง บริษัทฯ จึงได้ทําการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการเสมอมา รวมทั Pงได้นําเสนอรูปแบบการให้บริการ
ใหม่ๆ  เพืJอสร้างความประทบัใจและความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า 

บริษัทฯ ได้มุ่งพฒันาการให้บริการของพนกังานทีJทําหน้าทีJทั Pงในสว่นหลงัร้านและหน้าร้านมาอย่างต่อเนืJอง 
โดยเฉพาะพนกังานขายและพนกังานแคชเชียร์ ซึJงได้มีการกําหนดระดบัขั Pนพื Pนฐานในการให้บริการแก่ลกูค้าสําหรับ
พนกังานทกุคน เพืJอให้สามารถมอบการบริการทีJดีแก่ลกูค้าและสร้างความประทบัใจได้ตั Pงแต่แรกเห็น เริJมจากการมี
บคุลิกภาพทีJดี เช่น การแต่งหน้าของพนกังานขายหญิงให้ดปูราดเปรียว กระฉบักระเฉง อนัเป็นบุคคลิกของโรบินสนั
และมีการแต่งกายทีJเรียบร้อย อีกทั Pงบริษัทฯ ยงัเน้นให้เกิดบรรยากาศทีJเป็นมิตรในการเลือกซื Pอสินค้าของลกูค้าทุก
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ระดบั ซึJงเริJมจากการทกัทายลกูค้าด้วยรอยยิ Pม ให้บริการด้วยความสภุาพ ออ่นน้อม และให้เกียรติแก่ลกูค้า สามารถให้
ข้อมลูสินค้าได้อย่างถกูต้องและเป็นประโยชน์ รวมทั Pงมีความกระตือรือร้นทีJจะให้บริการด้วยความเต็มใจ นอกจากนี P 
บริษัทฯ ยงัได้อํานวยความสะดวกในการเลือกซื Pอสินค้าในรูปแบบ One Stop Shopping Service พร้อมทั Pงบริการ
คํานวณสิทธิประโยชน์ของรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา ซึJงช่วยให้ลกูค้าสามารถจับจ่ายสินค้า
ภายในห้างฯ ได้โดยง่ายและไมยุ่ง่ยาก 

บริษัทฯ ยงัมีการให้บริการทีJเป็น Value Added Service ทีJมีความแตกต่างจากคู่แข่งขนัและได้พฒันาและ
ปรับปรุงการให้บริการดงักลา่วอยา่งตอ่เนืJอง จนเป็นทีJชืJนชอบของลกูค้าเสมอมา อนัได้แก่ บริการ Free Make Up และ 
Bra Advisor ทีJเป็นบริการพิเศษในแผนกเครืJองสาํอางและชุดชั Pนในสตรี บริการ Cooking Stylist ในแผนกเครืJองครัวทีJ
ช่วยสร้างสีสนัและความเพลิดเพลินให้กับการเลือกซื Pอสินค้าของลกูค้า ด้วยการสาธิตการทําอาหารของพนกังานทีJ
ได้รับการฝึกฝนการทําอาหารในหลายรูปแบบเมนมูาเป็นอยา่งดี พร้อมทั Pงสาธิตการใช้เครืJองครัวแบรนด์ดงั Cuizimate 
ทีJมีรูปลกัษณ์ทีJสวยงาม ทนัสมยัและช่วยอํานวยความสะดวกในการประกอบอาหารแต่ละเมนู ทั Pงอาหารคาว ของ
หวาน เบเกอรีJ  และเครืJองดืJม ซึJงบริการใหม่นี Pได้รับความสนใจจากลกูค้าเป็นอย่างมาก อีกทั Pงยงัได้ช่วยสร้างความ
คึกคักและสร้างบรรยากาศในการจับจ่ายสินค้าของลูกค้าให้น่าสนุกยิJงขึ Pน รวมถึงบริการ o Minutes Speed of 
Service ของแผนกรองเท้าบรุุษและสตรี ซึJงพนกังานขายจะให้บริการโดยจดัหาขนาดรองเท้าทีJเหมาะกบัลกูค้าภายใน 
o นาที รวมทั Pงบริการพิเศษในการทําความสะอาดรองเท้าคู่เดิมของลกูค้าเพืJอช่วยเพิJมความสะดวกสบายให้แก่ลกูค้า
อีกด้วย 

นอกจากนี P บริษัทฯ ยงัได้นําเสนอการบริการทีJมอบความรู้สกึพิเศษให้กบัลกูค้าสมาชิกระดบั VIP ซึJงเป็นกลุม่
ลกูค้าสมาชิกทีJมียอดการซื Pอสงู โดยบริษัทฯ ได้มอบบริการพิเศษต่างๆ อนัได้แก่ บริการทีJจอดรถ VIP Parking บริการ
ห้อง VIP Lounge ซึJงมีสิJงอํานวยความสะดวกมากมาย บริการจัดส่งสินค้า VIP Delivery บริการผู้ ช่วยส่วนตัว 
Personnel Assistant และบริการแจ้งข้อมลูคะแนนสะสมและรายการสง่เสริมการขายตา่งๆ อยา่ง Point Alert เป็นต้น 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

นอกเหนือจากการดําเนินกลยทุธ์ทางธุรกิจในด้านตา่งๆ แล้ว บริษัทฯ ยงัได้ให้ความสาํคญัตอ่การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและชุมชนเสมอมา โดยจัดทําโครงการทีJช่วยเหลือสงัคมและรักษาสิJงแวดล้อมต่างๆ มาอย่าง
ต่อเนืJอง อีกทั Pงบริษัทฯ ได้สนบัสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดขึ Pนในองค์กรและปลกูฝังจิตสํานึกทีJดี
ให้กับพนักงานทุกระดับในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการรักษาสิJงแวดล้อม และได้นําเอาระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบ E-Commerce มาใช้ในการปฏิบตัิงานมากขึ PนเพืJอลดปริมาณการใช้กระดาษในสํานกังาน การ
ติดตั PงและปรับเปลีJยนอุปกรณ์เพืJอประหยัดพลงังานไฟฟ้าภายในห้างฯ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ในเรืJองลดการใช้
พลงังาน การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและเปลีJยนมาใช้ถุงผ้าเพืJอช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั Pงบริษัทฯ ได้ให้การ
สนบัสนุนโครงการทีJเป็นประโยชน์ต่างๆ เป็นประจําทุกปี อาทิ การสนบัสนุนศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย โดย
อํานวยความสะดวกทั Pงในด้านประชาสมัพนัธ์ การร่วมบริจาคโลหิตและการจัดสถานทีJเพืJอรับบริจาคโลหิต เป็นต้น 
นอกจากนี P บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ลกูค้าได้เข้ามามีสว่นร่วมกบักิจกรรมและโครงการเพืJอสงัคมของบริษัทฯ มากขึ Pน 
เพืJอให้การดําเนินกิจกรรมและโครงการตา่งๆ นั Pนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคม ชมุชน และสิJงแวดล้อมได้สงูสดุ 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัท ได้แก่ กลุม่ครอบครัวสมยัใหมแ่ละกลุม่วยัทํางาน อายรุะหวา่ง 25-45 ปี ซึJงมี
กําลงัซื Pอในระดบัปานกลางถึงสงู มีรูปแบบการดําเนินชีวิตทีJทนัสมยั นิยมซื Pอสินค้าแฟชัJน และเน้นคุณภาพสินค้าใน
ราคาทีJสมเหตุสมผล รวมทั Pงกลุ่มวยัรุ่น นกัศึกษาและวยัเริJมทํางาน ทีJเริJมเข้ามาจับจ่ายในห้างฯ เป็นกลุ่มลกูค้าทีJมี
ความต้องการสนิค้าแฟชัJนทีJมีความแตกตา่งแตร่าคาไมส่งูมากนกั   

นอกจากนี P ยังมีกลุ่มลกูค้าทีJเป็นนกัท่องเทีJยวต่างชาติ อาทิ กลุ่มลกูค้าตะวนัออกกลาง  กลุ่มลกูค้าเอเชีย 
ได้แก่ จีน ไต้หวนั เกาหล ีและเวียดนาม ฯลฯ กลุม่นกัทอ่งเทีJยวจากยโุรป รวมถึงชาวตา่งชาติทีJเข้ามาทํางานในประเทศ
ไทย  โดยบริษัทฯได้จดัเตรียมสินค้าทีJเหมาะกบัลกูค้าแต่ละกลุม่ไว้ยงัสาขาต่างๆ ทีJมีทําเลอยู่ในแหลง่ลกูค้ากลุม่นั Pนๆ 
หรือย่านทีJมีลูกค้าชาวต่างชาติอาศัยอยู่ เช่น สาขาสุขุมวิท บางรัก ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ ศรีราชา และชลบุรี 
นอกจากนี Pบริษัทฯได้จดัโครงการ Tourist Card และ Vat Refund เพืJออํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าตา่งชาติ รวมทั Pง
การมอบสว่นลดพิเศษและกิจกรรมสง่เสริมการขายให้กบันกัทอ่งเทีJยวโดยเฉพาะ  

สาํหรับกลุม่ลกูค้าประจําทีJเป็นสมาชิก The 1 Card บริษัทฯ ได้จดัให้มีบริการพิเศษ เช่น การได้รับสิทธิพิเศษ
เป็นส่วนลดในการซื Pอสินค้า การได้รับคะแนนสะสมจากการซื Pอสินค้าเพืJอนํามาแลกของรางวัล รวมทั Pงการได้รับ
นิตยสาร Lifestyle ซึJงจะสง่ตรงถึงบ้านสมาชิกทกุเดือน สมาชิกสามารถทราบข่าวรายการสง่เสริมการขาย สนิค้าใหม ่
รวมทั Pงกิจกรรมพิเศษและรายการสง่เสริมการขายพิเศษสาํหรับสมาชิกได้จากนิตยสารดงักลา่ว  

นอกจากนี P บริษัทฯ ยงัมีลกูค้าประจําในฐานสมาชิกบตัรเครดิตโรบินสนั ซึJงผู้ ถือบตัรจะได้รับสทิธิพิเศษต่างๆ 
อาทิ สว่นลดพิเศษในการซื Pอสนิค้า รวมถึงโปรโมชัJนและสทิธิพิเศษตามเงืJอนไขทีJผู้บริหารบตัรกําหนด โดยตั Pงแตป่ลายปี 
goop บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ในการออกบตัรเครดิตภายใต้ชืJอ “บตัรเครดิตร่วม โรบิน
สนั-กสกิรไทย” ซึJงแบง่ออกเป็น g รูปแบบ อนัได้แก่ บตัร Classic Card และบตัร Platinum Card  

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ มีนโยบายเกีJยวกับการบริหารสินค้าโดยเน้นถึงความคุ้มค่าในคณุภาพทีJได้รับจากการใช้สินค้าทีJมี
จําหนา่ยในห้างฯ ตลอดจนมีความทนัสมยั ตรงตามกระแสนิยม  และมีความหลากหลายทั Pงประเภท ชนิด และรูปแบบ 
รวมทั Pงสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนั Pน บริษัทฯ จึงได้มีการคัดสรรสินค้าทั Pงจาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีคู่ค้ากว่า 2,000 รายซึJงส่วนใหญ่ได้ทําธุรกิจและพฒันาสินค้าร่วมกันมาเป็น
เวลานาน 

การจดัซื Pอสนิค้าภายในประเทศจะเน้นทีJแบรนด์สนิค้า ทีJเป็นสินค้าทีJมีคณุภาพ รูปแบบทีJทนัสมยั และมีความ
หลากหลายทั Pงประเภท ชนิด และรูปแบบ เข้าได้กบัรสนิยมและความต้องการของลกูค้าเป้าหมายในแตล่ะกลุม่ 

การจัดซื Pอสินค้าจากต่างประเทศนั Pน บริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการติดต่อกับคู่ค้าต่างประเทศเอง โดยการส่ง
เจ้าหน้าทีJไปสํารวจสินค้าและเจรจาต่อรองจากผู้ ผลิตหรือผู้ จัดจําหน่ายในประเทศนั Pนๆ โดยตรง ทั Pงนี Pบริษัทฯ มิได้
ผูกขาดการซื PอกับรายใดรายหนึJงเป็นพิเศษ โดยประเทศทีJบริษัทฯ นําเข้าเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  เกาหล ี ฮ่องกง อินเดีย ญีJปุ่ น และออสเตรเลีย เป็นต้น การจดัซื Pอจากตา่งประเทศจะเน้นการ
นําเสนอสนิค้าทีJแปลกใหม ่ทนัสมยั มีความโดดเดน่และแตกตา่งจากคูแ่ขง่  
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วิธีการจดัหาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ มีการดําเนินการจากสว่นกลาง โดยหน่วยงานจดัซื Pอของสายงานบริหาร
สนิค้าทัJวไปจากสํานกังานใหญ่เป็นผู้ควบคมุการจดัซื Pอรวมไปถึงการเจรจาต่อรองด้านราคา เงืJอนไขการชําระเงิน ค่า
สินค้า รวมถึงการบริหารสต็อคสินค้าในแต่ละสาขาให้อยู่ในระดบัทีJเหมาะสมตามทีJบริษัทกําหนด  ทั Pงนี Pได้มีการนํา
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมและติดตามยอดขายและระดบัสต็อคสินค้าเพืJอให้เกิดความถูกต้องและเกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุในการบริหารงาน  นอกจากนี P บริษัทฯ ยงัได้ร่วมมือกับหน่วยงาน Supply Chain Management 
ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชัJน จํากัด ซึJงเป็นผู้ เชีJยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการพฒันาระบบ Supply 
Chain ทีJมีประสิทธิภาพ ร่วมประสานงานกับคู่ค้า (Suppliers) ในการบริหารระบบ Supply Chain ของบริษัทฯ ทั Pงนี P
เพืJอเป็นการลดต้นทุนของคู่ค้า และเพืJอให้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสทิธิภาพ  

อนึJง เงืJอนไขการชําระเงินค่าสนิค้าของบริษัทฯ มีการดําเนินการอยู ่2 แบบ คือ การจ่ายเงินตามยอดขายและ
การซื PอขาดซึJงมีสดัสว่นตอ่ต้นทนุขายคิดเป็นประมาณร้อยละ }o-vh และร้อยละ gh-go ตามลาํดบั 

ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

ไมม่ี 
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`. ปัจจัยความเสี�ยง 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัในด้านการบริหารความเสีJยงอย่างจริงจงัและต่อเนืJอง โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสีJยงทําหน้าทีJในการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีJยงและกํากับแนวทางในการป้องกันความเสีJยง 
รวมทั Pงได้ติดตามการดําเนินการเพืJอบริหารความเสีJยงในด้านตา่งๆ เพืJอให้มัJนใจได้ว่าการบริหารจดัการความเสีJยงนั Pน
มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถจดัการความเสีJยงให้อยูใ่นระดบัทีJยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสีJยงจะมีการจดัประชุมเป็นประจําทกุไตรมาส  นอกจากนี P บริษัทฯ มีคณะทํางานบริหารความเสีJยงทําหน้าทีJบริหาร
จดัการด้านความเสีJยงในระดบัปฏิบตัิการ โดยจะมีการประชุมเพืJอบริหารจดัการความเสีJยงเป็นประจําทกุเดือน ในปี 
255t ความเสีJยงทีJมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สรุปได้ดงันี P 

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic) 

ความสามารถในการตอบสนองต่อภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะการแข่งขนั 

ความผนัผวนทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยัหนึJงทีJสง่ผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลกีและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ดงันั Pน บริษัทฯ จึงยดึมัJนในนโยบายการดําเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และได้จดัให้มีระบบในการติดตาม ประเมิน 
และรายงานภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์ทีJสําคญัต่างๆ ต่อคณะทํางานบริหารความเสีJยงเป็นประจําทกุเดือน 
เพืJอให้สามารถปรับเปลีJยนกลยทุธ์หรือแผนธุรกิจให้สอดรับกับสภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม และ
เพืJอให้ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายทีJวางไว้ รวมถึงเพืJอให้สามารถกําหนดแนวทางในการ
ป้องกนัความเสีJยงทีJอาจเกิดขึ Pนได้อยา่งทนัเวลา จากนั Pนจะทําการรายงานสรุปผลการปฏิบตัิตอ่คณะกรรมการบริหาร
ความเสีJยงเป็นประจําทกุไตรมาส 

ในปี goot ความไม่แน่นอนของการฟืPนตวัของเศรษฐกิจโลกและปัญหาความขดัแย้งทีJเกิดจากปัญหาทาง
การเมืองในไทยได้ส่งผลกระทบต่อความเชืJอมัJนต่อภาวะเศรษฐกิจและการจบัจ่ายของผู้บริโภค อีกทั Pงการแข่งขนัใน
ธุรกิจห้างสรรพสินค้าสงูขึ Pน รวมถึงการขยายตวัของร้านจําหน่ายสินค้าแฟชัJน อาทิ ร้าน Uniqlo และ H&M บริษัทฯ จึง
ได้ปรับกลยทุธ์ทางธุรกิจให้สอดรับกบัความต้องการของลกูค้า และเน้นการจดัรายการสง่เสริมการขายและกิจกรรม
ทางการตลาดมากขึ PนเพืJอช่วยกระตุ้นการจบัจ่ายของลกูค้า 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นกลยุทธ์หลกั โดยมุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขนัด้วยการนําเสนอความ
แตกต่างในสินค้าด้วยความมีเอกลกัษณ์เฉพาะและการนําเสนอสินค้าแบรนด์ใหม่ เพืJอสร้างความแปลกใหม่ รวมถึง
การนําเสนอสนิค้าให้ตรงกบัไลฟ์สไตล์ของลกูค้า พร้อมด้วยการให้บริการทีJให้มลูคา่เพิJมแก่ลกูค้า อีกทั Pงบริษัทฯ ได้เน้น
การจดักิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ทั Pงสาขาในกรุงเทพและต่างจงัหวดัเพืJอเป็นการสง่เสริมการตลาดในพื PนทีJและให้
เป็นทีJจดจําของลกูค้า นอกจากนี P บริษัทฯ ได้ทําการวิเคราะห์เจาะลกึพฤติกรรมการใช้จ่ายของลกูค้าสมาชิก เพืJอให้
สามารถนําเสนอรายการส่งเสริมการขายทีJตรงใจลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดียิJงขึ Pน รวมถึงการทําประชาสัมพันธ์ด้าน
การตลาดเพืJอขยายฐานลกูค้าสมาชิกอยา่งตอ่เนืJอง ซึJงนอกจากจะช่วยเพิJมยอดขายแล้ว ยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีJ
ดีและสร้างความภกัดีของลกูค้าตอ่ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนัด้วย 
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สําหรับด้านระบบงานปฎิบัติการต่างๆ บริษัทฯได้มีการจัดวางระบบงานทีJมีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบการ
บริหารสนิค้า บริษัทฯได้มีการวางระบบ Logistic และ Supply Chain เพืJอลดขั Pนตอนในการจดัซื Pอและการรับสง่สนิค้า 
อีกทั Pงบริษัทฯ ได้มีการวางระบบคอมพิวเตอร์ทีJใช้ในการบริหารสินค้าคงคลงัเพืJอลดความเสีJยงจากสินค้าล้าสมยัและ
สามารถตอบสนองต่องานขายสินค้าหน้าร้านได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการมีประสิทธิภาพของระบบงานปฎิบตัิงาน
หน้าร้าน ระบบติดตามแผนการตลาด และระบบการติดตามพฤติกรรมลกูค้า 

นอกจากนี P ด้วยกลยทุธ์การมีสาขาทีJเปิดให้บริการครอบคลมุทัJวประเทศนั Pน นบัเป็นการกระจายความเสีJยงทีJ
ดี ซึJงช่วยกระจายความเสีJยงในกรณีทีJเกิดเหตกุารณ์ทีJสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เฉพาะในบางพื PนทีJ 
โดยบริษัทฯ ยงัคงสามารถเปิดดําเนินการสาขาอืJนๆ ได้ตามปกติและรักษาผลการดําเนินงานทีJดีได้ 

.  ด้านการปฎิบัตงิาน (Operation) 

สินค้าล้าสมัย 

ด้วยธุรกิจทีJเน้นการจําหน่ายสินค้าทีJเป็นแฟชัJน และนําเสนอสินค้าทีJมีรูปแบบทีJทนัสมยัอยู่เสมอ ดงันั Pน เมืJอ
กระแสความนิยมของผู้บริโภคเกิดการเปลีJยนแปลงไป อาจทําให้เกิดความเสีJยงทีJสินค้าจะล้าสมยัและไม่สามารถ
จําหน่ายออกไปได้  ดังนั Pน ในด้านการบริหารสินค้า บริษัทฯ จึงให้ความสําคญัอย่างมากต่อระบบ Supply Chain 
รวมถึงการควบคมุและติดตามการเคลืJอนไหวของสินค้าคงคลงัในแต่ละสาขาอย่างสมํJาเสมอเพืJอให้สามารถบริหาร
จัดการสินค้าคงคลงัและสินค้าทีJวางจําหน่ายในเคานเตอร์หน้าร้านให้อยู่ในระดับทีJเหมาะสมเพียงพอสําหรับการ
จําหนา่ย  ประกอบกบับริษัทฯ มีนโยบายทางบญัชีในการตั Pงสาํรองการด้อยคา่สนิค้าล้าสมยัของสนิค้าคงเหลอืประเภท
สินค้าซื Pอขาด (Credit Stock)  สําหรับสินค้าส่วนทีJเหลือ คู่ค้าได้ตกลงรับผิดชอบในกรณีทีJเกิดสินค้าล้าสมยั ดงันั Pน 
ปัจจยัเสีJยงเรืJองสนิค้าล้าสมยัจึงไมส่ง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

การพึ�งพิงการจัดซื iอสินค้าจากซัพพลายเออร์ 

บริษัทฯ มีการกระจายการสั�งซื +อสินค้าจากซัพพลายเออร์จํานวนกว่า ?,KKK ราย เพื�อให้สินค้ามีความ
หลากหลาย แตกต่าง สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั +งเพื�อลดการพึ�งพิงการจัดซื +อสินค้าจากซพัพลาย
เออร์รายใดรายหนึ�งเป็นจํานวนมาก อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมีการสั�งซื +อสนิค้าจากซพัพลายเออร์รายใหญ่ที�สดุคิด
เป็นร้อยละ 		 ของยอดขายในปี ?@@J ซึ�งเป็นซพัพลายเออร์ที�มีสินค้าแบรนด์เนมที�เป็นที�นิยมของลกูค้าจํานวนมาก 
โดยบริษัทฯ เป็นพนัธมิตรที�สาํคญัในการกระจายสนิค้าให้แกซ่พัพลายเออร์ดงักลา่วทั +งในเขตกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั 
โดยมีความร่วมมือระหว่างกนัในการให้ข้อมูลเพื�อพฒันาสินค้า การจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาดอย่างต่อเนื�อง การ
บริหารสินค้าและการกระจายสินค้า (Supply Chain Management) เพื�อให้สนิค้าเพียงพอและตรงตามความต้องการ
ของลกูค้าในแตล่ะพื +นที� 

การพึ�งพิงการเช่าที�ดนิและอาคารเพื�อประกอบการ 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิEในที�ดินและอาคารจํานวน J สาขา และสาํหรับสาขาอื�นๆ เป็นลกัษณะการเช่า
ที�ดินและก่อสร้างอาคารเอง หรือมีการทําสญัญาเช่า เช่าช่วง และรับโอนสิทธิการเช่าที�ดินและอาคารจากเจ้าของ
กรรมสิทธิEเพื�อใช้เป็นสถานที�ประกอบการห้างสรรพสินค้า การทําสญัญาเช่าดงักลา่วเกิดจากความจําเป็นในการเลอืก
ทําเลที�ตั +งที�มีศกัยภาพสงูในการดําเนินกิจการห้างสรรพสนิค้าซึ�งเจ้าของกรรมสทิธิEในที�ดินและ/หรืออาคารเหลา่นี +มกัจะ
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ไมนิ่ยมขายทรัพย์สินดงักลา่ว แตจ่ะใช้วิธีการนําออกให้เช่าแทน  และในบางกรณีต้นทนุการได้มาซึ�งกรรมสทิธิEในที�ดิน
และอาคารก็มักจะมีต้นทุนสงูจนไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเมื�อเทียบกับการเช่า ปัจจุบันในการทําสญัญาเช่าที�ดินหรือ
อาคาร บริษัทฯ จะทําสญัญาเช่าระยะยาวโดยมีอายสุญัญาเช่าประมาณ IK ปี และสญัญาสว่นหนึ�งได้กําหนดเงื�อนไข
ในการให้สทิธิต่ออายสุญัญาไว้ลว่งหน้า ประกอบกบัที�ผา่นมานั +นคูส่ญัญาทั +งสองฝ่ายตา่งได้ปฏิบตัิต่อกนัตามสญัญา  
บริษัทฯ จึงคาดวา่จะสามารถเจรจาตกลงตอ่อายสุญัญาตอ่ไปในอนาคตได้ 

ในกรณีที�บริษัทฯ เป็นผู้ เช่าอาคารทําให้ต้องพึ�งพิงการบริหารจดัการของเจ้าของศนูย์การค้า บริษัทฯ ได้มีการ
ประสานงานและติดตามการบํารุงรักษาสภาพอาคารของผู้บริหารศูนย์การค้าอย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้มั�นใจว่าอาคาร
ศนูย์การค้านั +นมีสภาพที�ปลอดภยัและเหมาะสมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

ในปี goot สญัญาเช่าทีJดินของสาขาถนนรัชดาภิเษกถึงกําหนดสิ Pนสดุอายสุญัญา บริษัทฯ จึงปิดให้บริการ
สาขาถนนรัชดาภิเษก ตั Pงแต่วนัทีJ gt มีนาคม goot อยา่งไรก็ตาม ในปี goop บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม ่สาขาพระราม 
^ เพืJอทดแทนและรักษาพื PนทีJให้บริการ รวมถึงสว่นแบ่งตลาดในบริเวณดงักลา่ว ซึJงสาขาพระราม ^ ตั Pงอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกบัสาขาถนนรัชดาภิเษก 

อุบัติภยั ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด 

ความเสี�ยงจากการเกิดอบุตัิภยัและภยัธรรมชาติตา่งๆ อาทิ ไฟไหม้ นํ +าทว่ม เป็นต้น รวมไปถึงความเสี�ยงจาก
การเกิดวินาศภยั อาจสง่ผลเสียหายต่อทรัพย์สินและบคุลากรของบริษัทฯ และทําให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ต้อง
หยดุชะงกัลงได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหลกัอีกข้อหนึ�งของการบริหารความเสี�ยง โดยได้กําหนดหลกั
ปฏิบตัิในด้านการรักษาความปลอดภยัอย่างเข้มงวด มีการติดตาม เฝ้าระวงัและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
สําหรับสาขาที�มีความเสี�ยงซึ�งอาจจะได้รับความเสียหาย และจัดทําแผนงานเพื�อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ความเสี�ยงไปยงัสาขาทุกแห่งของบริษัทฯ รวมถึงการซกัซ้อมแผนอพยพของพนกังานและการขนย้ายเอกสารสําคญั
ของบริษัทฯ ในกรณีที�เกิดภยัธรรมชาติหรืออุบตัิภยัในแต่ละสาขา อีกทั +งบริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดทําประกนัภัยเพื�อ
คุ้มครองความเสียหายที�อาจเกิดขึ +นครอบคลมุทรัพย์สินทั +งหมดที�บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิEและทรัพย์สินที�อยู่
ภายใต้การควบคมุของบริษัทฯ รวมถึงการประกนัความเสยีหายที�อาจเกิดขึ +นกบับคุคลที�สาม ทั +งนี + บริษัทฯ ยงัได้จดัทํา
ประกันภยัธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) ในกรณีที�สาขาใดสาขาหนึ�งไม่สามารถประกอบการได้เป็นการ
ชั�วคราวเพื�อเป็นการบรรเทาการสญูเสยีรายได้ของบริษัทฯ อีกด้วย 

ความเสี�ยงจากการระบาดของโรคต่างๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ�งๆ อาจส่งผลกระทบธุรกิจห้างสรรพสินค้าได้  
บริษัทฯ จึงยงัคงมีการดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสขุในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคอย่าง
เข้มงวด อาทิ รักษาความสะอาดในทุกพื +นที�ของห้างทั +งภายในและภายนอกห้าง โดยเฉพาะในจุดสําคญัต่างๆ ที�มี
ลกูค้าเข้ามาใช้บริการหนาแนน่ รวมถึงความสะอาดของระบบปรับอากาศภายในอาคารและการดแูลสขุอนามยัภายใน
ห้างฯ ด้วย 
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`.  ด้านการเงิน (Finance) 

สภาพคล่องทางการเงนิ 

ในด้านสภาพคลอ่งทางการเงินของ ณ I	 ธันวาคม ?@@J บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 4,810 ล้าน
บาท และมีหนี +สินหมนุเวียน J,J?R ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน K.MI เท่า และบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี +
ทางการเงินแตอ่ยา่งใด โดยหนี +สนิหมนุเวียนของบริษัทฯ สว่นใหญ่อยูใ่นรูปของเจ้าหนี +การค้า ซึ�งเป็นลกัษณะทั�วไปของ
ธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้า นอกจากนี + เจ้าหนี +การค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเจ้าหนี +การค้าที�มีเงื�อนไขใน
ลกัษณะสนิค้าฝากขายซึ�งคิดเป็นร้อยละ 75-80 ของต้นทนุคา่สนิค้า  โดยบริษัทฯ จะชําระคา่สนิค้าแก่คูค้่า ก็ตอ่เมื�อได้
มีการจําหน่ายสินค้าและได้รับชําระเงินค่าสินค้าดังกล่าวจากลูกค้าแล้ว ดงันั +น ภาระหนี +สินหมุนเวียนที�มีอยู่จึงไม่
กระทบตอ่สภาพคลอ่งปกติของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารเงินสดคงเหลือ โดยการบริหารและลงทนุในรูปแบบต่างๆ อนัได้แก่ เงินฝาก
ธนาคาร ตัUวสญัญาใช้เงินของธนาคารพาณิชย์ พนัธบตัรรัฐบาล และกองทุนที�เน้นการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลและ
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ เพื�อให้มั�นใจได้วา่บริษัทฯ จะได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทนุตามที�กําหนด 

นอกจากนี + ในด้านการจัดหาเงินทุนเพื�อรองรับแผนการลงทุนในโครงการขยายสาขา รวมถึงการลงทุน
ปรับปรุงสาขาเดิมที�มีต่อเนื�องทุกปีนั +น บริษัทฯ ได้มีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอย่างสมํ�าเสมอ  และมี
วินยัในการใช้จ่ายเงินเพื�อการลงทนุอยา่งเคร่งครัด รวมถึงการสร้างความสมัพนัธ์ที�ดี และรักษาระดบัความน่าเชื�อถือ
ต่อสถาบันการเงินให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื�อง ซึ�งปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงสามารถดําเนินโครงการลงทุนได้ตาม
เป้าหมายที�กําหนดจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตามที�ประมาณการไว้ 

สาํหรับความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ปัจจุบนัการทําธุรกรรมในตา่งประเทศของบริษัทฯ มีจํานวนน้อย ทํา
ให้ความเสี�ยงในเรื�องดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

D.  ด้านข้อมูลสารสนเทศ (Information Technology) 

ความปลอดภยัในการเก็บรักษาข้อมูล การเข้าถงึข้อมูล และระบบงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนในเรื�องการบริหารความเสี�ยง ซึ�งครอบคลมุถึงเรื�องข้อมูลสารสนเทศ โดยเน้นใน
ด้านความปลอดภยัในการเก็บรักษาข้อมลูต่างๆ โดยเฉพาะข้อมลูที�สําคญัของบริษัทฯ รวมไปถึงข้อมลูที�เป็นความลบั
ทางธุรกิจของทั +งคู่ค้าและลกูค้าแต่ละรายของบริษัทฯ ซึ�งในปัจจุบนับริษัทฯ มีระบบในการเก็บรักษาข้อมูลที�มีความ
ปลอดภยัสงูและเชื�อถือได้ รวมถึงการจดัสร้างระบบสํารองการใช้งานไว้ด้วย นอกจากนี + บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
สาํหรับการกําหนดระดบัการเข้าถึงข้อมลูของพนกังานระดบัต่างๆ ควบคู่กบัการกําหนดระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
วา่ด้วยเรื�อง “การนําความลบัของบริษัทฯ ไปเปิดเผย” รวมถึงการเน้นยํ +าให้พนกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของการใช้
งานระบบให้เป็นไปอยา่งถกูวิธีและเหมาะสม เพื�อให้ระบบจดัการและเก็บรักษาข้อมลูสามารถดําเนินงานไปได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพสงูสดุและตอ่เนื�อง 

นอกจากนี + บริษัทฯ ได้คํานึงถึงการบริหารจัดการความเสี�ยงในด้านข้อมูลสารสนเทศอื�นๆ อาทิ การพฒันา
ระบบงานให้มีความสอดคล้องกบัแผนธุรกิจของบริษัทฯ การควบคมุดแูลในด้านปฎิบตัิงานให้เป็นไปอยา่งถกูต้องตาม
กฎหมายและตามพรบ. คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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�.  ด้านการปฎิบัตงิานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง (Compliance) 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมุ่งเน้นให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ 
และข้อบังคับต่างๆ ที�เกี�ยวข้องเป็นสําคัญ โดยได้กําหนดนโยบายการปฏิบัติงานในแต่ละด้านที�อาจเกี�ยวข้องกับ
กฎหมายหรือข้อบงัคบัตา่งๆ ดงันี + 

ด้านทรัพย์สนิทางปัญญา 

บริษัทฯ มีการทําข้อตกลงกับคู่ค้าทุกราย โดยสินค้าที�รับมาจําหน่ายจะต้องมีความถูกต้องในเรื�องลิขสิทธิE  
สิทธิบตัร หรือมีมาตรฐานของสินค้าตามที�หน่วยงานราชการต่างๆ กําหนด รวมไปถึงความปลอดภยัสําหรับผู้บริโภค 
นอกจากนี + บริษัทฯ ได้กําหนดการตรวจสอบเรื�องดงักลา่วเป็นสว่นหนึ�งของขั +นตอนการจดัซื +อ และได้ติดตามการจดัซื +อ
สนิค้ากบัคูค้่าอย่างใกล้ชิด   รวมถึงการกําหนดหน่วยงานที�มีหน้าที�รับผิดชอบในเรื�องทรัพย์สนิทางปัญญา และเน้นยํ +า
กับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องให้คํานึงถึงความเสี�ยงในด้านนี +เสมอ อีกทั +งยังได้ดําเนินการให้มีการสุ่มตรวจสินค้าอย่าง
สมํ�าเสมอ เพื�อให้แนใ่จได้วา่สนิค้าที�รับมาเพื�อจดัจําหนา่ยตอ่ไปนั +นเป็นไปตามกฎระเบียบและถกูต้องตามกฎหมาย 

ด้านผู้บริโภค 

พรบ.คุ้มครองผู้บริโภคและพรบ.ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการที�ผลิตขึ +น(Product Liability 
Law) พรบ.ทั +งสองฉบบันี +มีวตัถปุระสงค์เพื�อกําหนดสิทธิที�พึงมีของผู้บริโภคและกําหนดหน้าที�ที�ต้องปฎิบตัิของผู้ผลิต
หรือผู้ ให้บริการ ทั +งนี +เพื�อเป็นการเพิ�มคณุภาพชีวิตของผู้บริโภคเป็นสําคญั และหลีกเลี�ยงปัญหาต่างๆ อนัจะนําไปสู่
ความเสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของผู้บริโภค ซึ�งบริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจบนพื +นฐานของความถกูต้อง 
เป็นธรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยสินค้าที�ดีมีคณุภาพ ในราคาที�เหมาะสม พร้อมทั +งการ
บริการที� เป็นเลิศ  และคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ ซึ�งนอกจากขั +นตอนการจัดซื +อสินค้าที�มี
ประสิทธิภาพแล้ว บริษัทฯ ยงัได้กําหนดการบริการพื +นฐานที�ดีสําหรับลกูค้าด้วย กล่าวคือ ลกูค้าต้องได้รับสินค้าที�มี
คณุภาพ และได้รับข้อมูลหรือคู่มือในการใช้สินค้านั +นๆ เป็นอย่างดี เพื�อประโยชน์และความปลอดภยัในการใช้สินค้า
ด้วย นอกจากนี + บริษัทฯ ยงัเปิดโอกาสให้แก่ลกูค้าในการร้องเรียน หรือสอบถามข้อมลูได้ในกรณีที�มีข้อสงสยัในสนิค้า
หรือบริการที�ได้รับจากบริษัทฯ ด้วย 

ด้านการประกอบธุรกิจค้าปลกี 

 (ร่าง) กฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง มีวตัถุประสงค์เพื�อกํากับดูแลธุรกิจประเภทค้าปลีกค้าส่ง
โดยตรง ซึ�งได้มีการยกร่างกฎหมายและแก้ไขปรับปรุงเรื�อยมา โดย (ร่าง) กฎหมายฉบบันี +มีเนื +อหาครอบคลมุถึงคํา
นิยามของธุรกิจค้าปลกี การกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไขการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าสง่บางประเภท รวมถึง
การให้ใบอนุญาตในการขยายสาขาด้วย โดยมีเจตนารมณ์เพื�อสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ (ที�
จําหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภคจําเป็นพื +นฐานและใช้กลยทุธ์ด้านราคาเป็นสาํคญั) กบัธุรกิจค้าปลกีชุมชน (ร้านโชห่วย) 
บริษัทฯ เห็นวา่ ห้างสรรพสนิค้าเป็นธุรกิจค้าปลีกที�เน้นสินค้าอปุโภคประเภทแฟชั�น มีความหลากหลายของสนิค้าและ
แบรนด์เนมที�แตกต่างจากสินค้าอปุโภคบริโภคที�จําหน่ายในร้านค้าปลีกรายย่อยทั�วไป รวมถึงการให้บริการอื�นๆ ที�
เกี�ยวข้องแบบครบวงจร จึงเป็นธุรกิจค้าปลีกที�มีลกัษณะเฉพาะ แตกต่างจากธุรกิจค้าปลีกของชุมชน (ร้านโชห่วย) 
ดงันั +น การดําเนินการและการจดัการ ตลอดจนแผนงานการขยายสาขาของบริษัทฯ จึงมิได้ขดักบัเจตนารมณ์ของ (ร่าง) 
กฎหมายดงักลา่ว จึงไมน่า่ที�จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากบทบญัญตัิของ (ร่าง) กฎหมายฉบบันี +  
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การประกาศเรื�องแนวทางปฏิบัติในทางการค้าที�ไม่เป็นธรรมในธุรกิจการค้า มีวตัถุประสงค์เพื�อกําหนด
ความหมายและคุณสมบตัิของผู้ประกอบการค้าที�มีอํานาจเหนือตลาด เพื�อให้การประกอบกิจการค้าเป็นไปโดยเสรี 
และเป็นธรรม และเพื�อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบว่าการกระทําใด หรือคณุสมบตัิอย่างไร ที�อาจเข้าข่ายการกระทํา
ผิดตามพระราชบญัญัติการแข่งขนัทางการค้า พ.ศ. ?@A? อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีนโยบาย ยึดถือและปฏิบตัิตาม
กฎหมายในเรื�องการปฏิบตัิทางการค้าที�เป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด ซึ�งตลอดเวลาที�ผา่นมา บริษัทฯ และ
คูค้่าเป็นพนัธมิตรที�ดีตอ่กนั และให้ความร่วมมือระหว่างกนัมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดงันั +น ประกาศคณะกรรมการ
แขง่ขนัทางการค้าในเรื�องดงักลา่วจึงไมส่ง่ผลกระทบใดๆ ตอ่บริษัทฯ  

ด้านการขยายสาขา 

ทางด้านกฎหมายผงัเมือง ซึ�งเป็นกฎหมายที�สง่ผลโดยตรงต่อการพฒันาอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ รวมถึง
การก่อสร้าง การขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีกบางประเภท อาทิ ร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ที�จําหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภค 
ซึ�งภาครัฐได้มีการนําเอากฎหมายฉบบันี +มาใช้เป็นเครื�องมือในการควบคมุการขยายสาขาของห้างค้าปลีกสมยัใหม ่
ในขณะที�กระบวนการตรากฎหมายค้าปลีกค้าสง่ยงัไมเ่สร็จสิ +น ซึ�งแม้วา่เนื +อหาของกฎหมายผงัเมืองจะไม่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อการขยายสาขาของห้างสรรพสินค้า แต่กฎหมายฉบบันี +อาจสง่ผลกระทบทางอ้อมได้ เนื�องจากการพฒันา
ศนูย์การค้าใหม่อาจทําได้ยากขึ +นและการขยายพื +นที�ค้าปลีกมีการชะลอตวัลง ทั +งนี + ศนูย์การค้าเป็นทําเลที�สําคญัใน
การขยายสาขาของห้างสรรพสนิค้า เพราะเป็นแหลง่รวมการค้าและบริการที�ครบครัน (Commercial Point) 
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4. ทรัพย์สินที"ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ฯ และบริษัทย่อย มีทรัพย์สนิถาวรหลกัที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ เพื�อ
ดําเนินการห้างสรรพสินค้า 34 สาขา ซึ�งมีระยะเวลาในการครอบครองคงเหลอื และมลูคา่ตามบญัชีสทุธิของสนิทรัพย์ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี +   

ประเภทการ
ถอืครอง

กรรมสิทธิ7 

สถานที"ตั 9ง ระยะเวลาใน
การครอบครอง 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

สิทธิการต่อสัญญา 

สทิธิการเชา่
ที�ดินและอาคาร
ระยะยาว 

สขุมุวิท, ศรีนครินทร์, รังสติ, 
ลาดหญ้า, รามอินทรา, 
นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่, 
เชียงใหม,่ อดุรธานี, อยธุยา, ภเูก็ต, 
อบุลราชธานี (? แหง่), ราชบรีุ, 
ชลบรีุ, ขอนแก่น, ตรัง, เชียงราย, 
พิษณโุลก, พระราม R, 
สรุาษฏร์ธานี, บางแค, ลาํปาง, 
สระบรีุ 

เริ�มตั +งแต ่	 มิ.ย. 
?@IQ ถึง 21 พ.ย. 
?@Q6 

6,561 มีสาขาจํานวน 14 แหง่  
ที�มีเงื�อนไขในการตอ่
สญัญาโดยเมื�อสญัญา
สิ +นสดุผู้ให้เช่าให้สทิธิผู้
เช่าในการเชา่ตอ่ก่อน
บคุคลอื�นในราคาคา่
เช่าที�ได้ตกลงใหม ่

สญัญาเชา่พื +นที� บางรัก, รัตนาธิเบศร์,  

ภเูก็ต จงัซีลอน, บางนา 

เริ�มตั +งแต ่?K ก.ค. 
?@IJ ถึง ? พ.ค. 
?@Q@ 

I?A ไมไ่ด้กําหนดเงื�อนไข
การตอ่สญัญา 

ถือกรรมสทิธิE

ที�ดินและอาคาร 
ศรีราชา, จนัทบรีุ, สพุรรณบรีุ, 
กาญจนบรีุ, สกลนคร, สริุนทร์ 

- 3,261 - 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ยงัคงนโยบายเดมิในการลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี + 
ธุรกิจที�บริษัทฯ จะลงทุน – บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกับการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื�อให้
ครอบคลมุครบวงจร เช่น ธุรกิจห้างสรรพสนิค้า ธุรกิจจําหนา่ยอปุกรณ์กีฬา หรืออปุกรณ์ไฟฟ้า 
การกําหนดสดัส่วนเงินลงทุน - พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทที�จะลงทุน ประกอบกับฐานะทางการเงิน 
และสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทนั +นๆ รวมทั +งภาระผกูพนัตามสญัญาร่วมลงทนุด้วย 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

  
ไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที�มีสาระสาํคญั  
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;. ข้อมูลทั"วไปและข้อมูลสาํคัญอื"น 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า ภายใต้ชืJอ “โรบินสนั” ซึJงปัจจุบนัได้เปิดให้บริการอยู่ทัJวประเทศภายใต้การ
บริหารงานของบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีจํานวนสาขาทั Pงสิ Pน 34 สาขา 
แบง่เป็น กรุงเทพฯ 10 สาขา และตา่งจงัหวดั gp สาขา 

ข้อมูลทั"วไป 

(ณ วนัที� I	 ธนัวาคม ?@@J) 

ชื�อบริษัท   : บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107536000412 (เดมิเลขที�บมจ.115) 
การประกอบธุรกิจ  : ห้างสรรพสนิค้า 
ทนุจดทะเบียน  : 3,942,847.022.15 บาท (หุ้นสามญั 1,110,661,133 หุ้น) 
ทนุชําระแล้ว  : 3,942,847.022.15 บาท (หุ้นสามญั 1,110,661,133 หุ้น) 
มลูคา่หุ้นที�ตราไว้  : มลูคา่หุ้นละ 3.55 บาท 
ที�ตั +ง   : สาํนกังานใหญ่  9/9 ชั +น 	A-	M ถนนพระราม R แขวงห้วยขวาง   

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10I	K 
โทรศพัท์ 0-2169-2500 โทรสาร 0-2169-2577 

เว็บไซต์   : www.robinson.co.th 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย ชั +น 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ผู้สอบบญัชี  : บริษัท เคพีเอ็มจี  ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 
    ชั Pน 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนน สาทรใต้ กรุงเทพ 10120 

โทรศพัท์ 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222     
ผู้สอบบญัชี   :  นางสาวบงกช อํ�าเสงี�ยม เลขทะเบียน 3684 
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ข้อมูลทั"วไป – นิตบุิคคลที"บริษัทถือหุ้นตั 9งแต่ �>% ขึ 9นไป 

ชื�อบริษัท   : บริษัท ซีอาร์ (ประเทศไทย) 
การประกอบธุรกิจ  : บริษัทโฮลดิ +งเพื�อร่วมลงทนุกบัห้างสรรพสนิค้าท้องถิ�น 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั 320,100,000 หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : 9/9 ชั +น 	A-	M ถนนพระราม R แขวงห้วยขวาง   

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10I	K 

ชื�อบริษัท   : บริษัท ซีอาร์ ราชบรีุ (ประเทศไทย) 
การประกอบธุรกิจ  : ห้างสรรพสนิค้า 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั J,A@J,KKK หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : 265 ถนนศรีสริุยวงศ์ ตาํบลหน้าเมือง  
    อําเภอเมอืง จงัหวดัราชบรีุ 

ชื�อบริษัท   : บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม ่(ประเทศไทย) 
การประกอบธุรกิจ  : ห้างสรรพสนิค้า 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั ?,?KK,KKK หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : 2 ถนนมหิดล ตําบลหายยา 
    อําเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่

ชื�อบริษัท   : บริษัท ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย) 
การประกอบธุรกิจ  : ห้างสรรพสนิค้า 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั ?,K?K,KKK หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : R ถนนธรรมนญูวถีิ ตําบลหาดใหญ่ 
    อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ชื�อบริษัท   : บริษัท ซีอาร์ อดุรธานี (ประเทศไทย) 
การประกอบธุรกิจ  : ห้างสรรพสนิค้า  
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั ?,?@K,KKK หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : 277/2 ถนนประจกัษ์ศิลปาคม ตาํบลหมากแข้ง 
    อําเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 
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ชื�อบริษัท   : บริษัท ซีอาร์ อบุลราชธานี (ประเทศไทย) 
การประกอบธุรกิจ  : ห้างสรรพสนิค้า  
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั M	K,KKK หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : ??	 ถ.ชยางกรู ตาํบลในเมือง 
    อําเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 

ชื�อบริษัท   : บริษัท ซีอาร์ จนัทบรีุ (ประเทศไทย) 
การประกอบธุรกิจ  : ห้างสรรพสนิค้า 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั 	,JKK,KKK หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : 22/107 หมูที่� M ตําบลจนัทนิมติ 
    อําเภอเมอืงจนัทบรีุ จงัหวดัจนัทบรีุ 

ชื�อบริษัท   : บริษัท ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) 
การประกอบธุรกิจ  : ห้างสรรพสนิค้า 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั ?,QKK,KKK หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : QR/?K	 ถนนพฒันาการคขูวาง ตาํบลคลงั 
    อําเภอเมอืง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ชื�อบริษัท   : บริษัท ซีอาร์ ภเูก็ต (ประเทศไทย) 
การประกอบธุรกิจ  : ห้างสรรพสนิค้า 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั 	,MMK,KKK หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : IJ ถ.ดิลกอทิุศ 	 ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 

ชื�อบริษัท   : บริษัท R-Trading (L) BHD 
การประกอบธุรกิจ  : ธุรกิจลงทนุในกิจการตา่งๆ 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั @,KKK หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : Commence Chambers, P.O. Box 2208, Road Town,  

Tortola, British Virgin Islands 
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ชื�อบริษัท   : บริษัท โรบินสนั เอสพีวี จํากดั 
การประกอบธุรกิจ  : รับซื +อคืนหุ้นกู้จากเจ้าหนี +ตามโครงการ “วีดีอาร์พี” 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั 	KK,KKK หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : 9/9 ชั +น 	A-	M ถนนพระราม R แขวงห้วยขวาง   

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10I	K 

ชื�อบริษัท   : บริษัท เพาเวอร์บาย จํากดั 
การประกอบธุรกิจ  : ศนูย์จําหนา่ยอปุกรณ์ไฟฟ้า 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั 56,000,000 หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : 919/555 อาคารจิวเวอรี�เทรดเซ็นเตอร์ ชั +น 		 
    ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก 
    กรุงเทพมหานคร 	K@KK 

ชื�อบริษัท   : บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จํากดั 
การประกอบธุรกิจ  : ศนูย์จําหนา่ยอปุกรณ์กีฬา 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั  37,000,000 หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : 919/555 อาคารจิวเวอรี�เทรดเซ็นเตอร์ ชั +น 	I 
    ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก 
    กรุงเทพมหานคร 	K@KK 

ชื�อบริษัท   : บริษัท สยามรีเทลดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั 
การประกอบธุรกิจ  : ศนูย์การค้าแฟชั�นไอร์แลนด์ 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั @,KKK,KKK หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : 587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว 
    เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร  

ชื�อบริษัท   : บริษัท สแควร์ริทส์ พลาซา่ จํากดั 
การประกอบธุรกิจ  : ศนูย์การค้าแฟชั�นไอร์แลนด์ 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั 1,?@0,KKK หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : 587 ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว 
    เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร  
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ชื�อบริษัท   : บริษัท อาร์ดีพฒันา จํากดั 
การประกอบธุรกิจ  : ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั IK,KKK หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : 9/9 ชั +น 	A-	M ถนนพระราม R แขวงห้วยขวาง   

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10I	K 

ชื�อบริษัท   : บริษัท อาร์ เอส ที สกายบริจ จํากดั 
การประกอบธุรกิจ  : ดําเนินการสร้างและบริหารจดัการทางเชื�อมรถไฟฟ้า 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั  ARI,R@K หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด  
ที�ตั +ง   :  เลขที� 250 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ชื�อบริษัท   : บริษัท โรบินสนันครินทร์ จํากดั 
การประกอบธุรกิจ  : มิได้ดําเนินพาณิชยกิจ 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั 4,?KK หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : 9/9 ชั +น 	A-	M ถนนพระราม R แขวงห้วยขวาง   

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10I	K 

ชื�อบริษัท   : บริษัท โรบินสนัสขุมุวิท จํากดั 
การประกอบธุรกิจ  : มิได้ดําเนินพาณิชยกิจ 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั 	,KKK,KKK หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : ?@R ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
    เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ชื�อบริษัท   : บริษัท โรบินสนัรัชดา จํากดั 
การประกอบธุรกิจ  : มิได้ดําเนินพาณิชยกิจ 
จํานวนและชนิดของหุ้นที� : หุ้นสามญั 3,KKK หุ้น 
จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมด 
ที�ตั +ง   : 9/9 ชั +น 	A-	M ถนนพระราม R แขวงห้วยขวาง   

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10I	K 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัที� %& ธนัวาคม 	))* บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทนุที�สาํคญั ดงันี 1 
หุ้นสามัญ ทนุจดทะเบียนและทนุเรียกชําระแล้ว %,45	,657,8		.&)  บาท 

จํานวนหุ้นสามญั        &,&&8,**&,&%%        หุ้น  
มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ                       %.))  บาท 
ราคาหุ้น ณ วนัที� 	7 ธนัวาคม 	))*                       56.88  บาท 

ผู้ถือหุ้นสามัญ 

รายชื�อผู้ ถือหุ้นที�ถือหุ้นสงูสดุ &8 อนัดบัแรก ณ วนัที� 	7 ธนัวาคม 	))* 

ลาํดับ รายชื!อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น     ร้อยละ 

&. บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จํากดั 308,162,660 27.75 
	. บริษัท ซี.อาร์.จี. บริการ จํากดั 289,645,488 26.08 
3. CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH 43,592,765 3.92 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 37,960,065 3.42 
5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 34,138,753 3.07 
6. นายสทุธิลกัษณ์ จิราธิวฒัน์ 32,746,396 2.95 
7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 24,292,398 2.19 
8. CHASE NOMINEES LIMITED & 23,984,158 2.16 
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 19,554,300 1.76 
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 19,099,200 1.72 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (Ultimate Shareholders) ของบริษัทฯ ซึ�งเป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที�โดยพฤติการณ์มี
อิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัลรีเทล (กลุม่ตระกูลจิราธิวฒัน์) ซึ�ง
ประกอบด้วย บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั�น จํากดั, บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จํากดั และบคุคลในตระกูลจิราธิวฒัน์ 
โดยร่วมกนัถือหุ้นในบริษัทจํานวนรวมประมาณร้อยละ *&.6  

ข้อจํากดัการถือครองหลกัทรัพย์ของบคุคลตา่งด้าว 
 บริษัทฯ มีข้อจํากดัการถือครองหลกัทรัพย์ของบคุคลตา่งด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 54 ของทนุชําระแล้ว 
โดย ณ วนัที� 	7 ธนัวาคม 	))* มีบคุคลตา่งด้าวถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ร้อยละ 	*.7) ของทนุชําระแล้ว 

ประเภท      จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย 813,523,389 73.25 

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว          297,137,744 26.75 
รวม 1,110,661,133 100.00 
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นโยบายการจ่ายปันผล  

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในสถานการณ์ปกติที�อตัราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ
จากการดําเนินงานปกติ (หลงัภาษีเงินได้) ซึ�งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที�ผา่นมา มีดงันี 1 

ปี กาํไรสุทธิ (ล้านบาท) เงนิปันผลต่อหุ้น (บาท) อัตราการจ่ายเงนิปันผล 
2553 1,697 0.62 40% 
2554 1,5)% 8.*) )8% 
2555 2,063 0.90 48% 
2556* 1,986 0.90 )8% 

*จากการประชมุคณะกรรมการบริษัทครั DงทีG H/JKKL เมืGอวนัทีG JR กุมภาพนัธ์ JKKL ทีGประชมุมีมติเห็นชอบให้
เสนอการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ KR (ซึGงสงู
กว่าอตัราตามทีGนโยบายกําหนด) ต่อทีGประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัทีG j เมษายน 2557 เพืGอพิจารณา
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายของบริษัทยอ่ย 
 บริษัทฯมีนโยบายให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการทีGได้รับมอบหมาย ทั Dงนี D การจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยต้องขึ Dนกบัผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพ
คลอ่ง และสถานะทางการเงิน เงืGอนไขและข้อจํากดัทางการเงินทีGมีตอ่ผู้ให้กู้ (ถ้ามี) และความเหมาะสมอืGนๆ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) มีโครงสร้างการจดัการอนัประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท
ซึ�งทําหน้าที� กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และมีคณ ะกรรมการชุดย่อยดูแลเฉพาะเรื� องอีก 5 คณ ะ ได้แก่  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการแตล่ะคณะดงัตอ่ไปนี 1  

0.2 คณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที�ดําเนินกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั 1งการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อบังคบัของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยปฏิบตัิหน้าที�ด้วย
ความซื�อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจและคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั 1งการจัดให้มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที�
เชื�อถือได้ 

ในการปฏิบตัิหน้าที� คณะกรรมการบริษัท อาจมีการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ�งหรือหลายคน หรือบคุคล
อื�นใดปฏิบตัิการอย่างใดอยา่งหนึ�งแทนคณะกรรมการ ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรือมอบอํานาจเพื�อให้
บคุคลดงักลา่วมีอํานาจตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการเห็นสมควรได้ 

ณ วนัที� %& ธนัวาคม 	))* คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั 1งสิ 1น &	 ทา่น โดยมีกรรมการที�ไมไ่ด้
เป็นผู้บริหาร && ทา่น และกรรมการที�เป็นผู้บริหาร & ทา่น มีรายละเอียดดงันี 1 

1. นายสทุธิศกัดิM จิราธิวฒัน์        ประธานกรรมการ 
2. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์        รองประธานกรรมการ 
3. นายสมชยั อภิวฒันพร กรรมการอิสระ 
4. นายโยธิน อนาวิล กรรมการอิสระ 
5. นายวิทยา ชวนะนนัท์ กรรมการอิสระ 
6. นายจรัล มงคลจนัทร์  กรรมการอิสระ 
7. นายครรชิต บนุะจินดา  กรรมการอิสระ 
8. นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์        กรรมการ 
9. นายทศ   จิราธิวฒัน์        กรรมการ 
10. นายปิยะ งุ่ยอคัรมหาวงศ์   กรรมการ 
11. นายปัณฑิต มงคลกลุ  กรรมการ 
12. นายปรีชา เอกคณุากลู กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 หมายเหต ุ 
- กรรมการลําดบัที� 1-2 และลําดบัที� 8-11 เป็นกรรมการที�เป็นตวัแทนจากผู้ถือหุ้น       
- กรรมการลําดบัที� $% เป็นกรรมการที�เป็นผู้บริหาร 
- นายทศ จิราธิวฒัน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั-งแต่วนัที� % มกราคม %112 
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 หมายเหต ุ(ต่อ)  
- นายอลัน จอร์จ ทอมสัน ได้รับการแต่งตั-งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน นายปรีชา เอกคุณากูล  
  ซึ�งลาออก โดยมีผลตั-งแต่วนัที� % มกราคม %112 
- นางยุวดี  จิราธิวัฒ น์  ได้ รับการแต่งตั-งเป็นกรรมการ แทน นายทศ จิราธิวัฒ น์ ซึ� งลาออก โดยมีผลตั-งแต่ 
  วนัที� %$ กมุภาพนัธ์ %112 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายสุทธิศักดิM จิราธิวัฒน์  หรือนายสุทธิธรรม          
จิราธิวัฒน์  หรือ นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์  หรือ นายทศ  จิราธิวัฒน์ หรือ นายปรีชา เอกคุณากูล หรือ นายปิยะ          
งุ่ยอคัรมหาวงศ์ หรือ นายปัณฑิต  มงคลกลุ กรรมการสองในเจ็ดคนนี 1 ลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของ
บริษัทฯ 

ณ วนัที� %& ธนัวาคม 	))* ผู้ ที�ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัทคือ นางสาวจิราพรรณ  ทองตนั ผู้ อํานวยการ
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที!ของคณะกรรมการบริษัท 

1. การพิจารณาอนมุตัินโยบาย แผนธุรกิจ และการอนมุตัิงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ  

2. การพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมใดๆของบริษัทฯและบริษัทย่อย อันมีผลกระทบที�สําคัญต่อฐานะทาง
การเงิน  ภาระหนี 1สนิ และโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ 

3. การพิจารณาอนมุตัิการลงทนุในโครงการที�มีมลูคา่สงูกวา่ 200 ล้านบาท 

4. การทําสญัญาเช่าหรือสญัญาบริการที�เกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที�มีสาระสาํคญั 

5. การจําหนา่ย การโอน และการทําลายทรัพย์สนิถาวรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที�มีสาระสาํคญั 

6. การพิจารณาอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน และรายการที�อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน โดยให้เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบัของสาํนกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7. พิจารณาอนุมตัิหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที�มีสาระสําคญั รายการได้มาและจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน 
โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสํานักงานกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

8. การแตง่ตั 1งและกําหนดอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการชดุยอ่ย  

9. การเสนอแตง่ตั 1งกรรมการ และการพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั 1งกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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0.4 คณะผู้บริหาร         

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 คณะผู้บริหาร มีจํานวน 7 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายปรีชา เอกคณุากลู กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. มร. เจอร์ลาร์ด แมคเกริก ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายบริหารสนิค้า 

3. นางรัตนา อนนุตการุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารสนิค้า 

4.     นางอรวรรณ ทิพย์สวุรรณพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารสนิค้า 

) นายอนนัต์ ตนัติปัญญาคณุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายปฏิบตัิการด้านระบบงานและบริหาร 

6. นายสกิุตติ     กิตติภสัสร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ด้านการวเิคราะห์และพฒันาธุรกิจ 

7.  นางสาวนจุจรี สนัทดัวนิช ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน - Financial Controller 
 

 หมายเหต ุ 
- นายอลนั จอร์จ ทอมสนั ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายปรีชา เอกคุณากูล โดยมีผลตั-งแต่วันที�  
  % มกราคม %112 
- มร.ไคลฟ เฟรดเดอริค คูมส์ ได้ลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า Menswear and  
  Differentiation โดยมีผลตั-งแต่วนัที� M$ ธนัวาคม %11N 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที!ของกรรมการผู้จัดการใหญ่     

1. จดัทํานโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปีเพื�อนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาและนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

2. ดําเนินกิจการตามนโยบาย และแผนธุรกิจตามที�คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 
3. การอนมุตัิเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ และการพิจารณาอนมุตัิเงินลงทนุในทรัพย์สนิในวงเงินไม่เกิน  

5 ล้านบาทตอ่ครั 1ง 
4. การพิจารณาและอนุมัติการทําสญัญาเช่าและหรือสญัญาบริการสงัหาริมทรัพย์ที�เป็นการประกอบธุรกิจ

ทางการค้าปกติของบริษัทฯ 
5. การพิจารณาและอนุมตัิการทําสญัญาเช่าและหรือสญัญาบริการอสงัหาริมทรัพย์ที�เป็นการประกอบธุรกิจ

ทางการค้าปกติของบริษัทฯ โดยมลูคา่ของสญัญาไมเ่กินกวา่ 50 ล้านบาท และมีอายสุญัญาไมเ่กิน 3 ปี 
6. การพิจารณาและอนมุตัินโยบายการบริหารสินค้า การกําหนดนโยบายทางการค้า การตลาด การขาย และ

การบริหารทรัพย์สนิทั�วไป  
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและ 
กาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ 
บริหารความเสี)ยง 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภบิาล 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายบริหารสินค้า สายปฏิบัติการ สายการตลาด สายการเงนิ สายงานวเิคราะห์และ
พัฒนาธุรกิจ 

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 

 
ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ  

- Financial Controller 

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 

 

โครงสร้างผังองค์กร 
 

บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั  จํากดั  (มหาชน) 
ณ วนัทีG jH ธนัวาคม JKKp 

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 
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0.6 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตั Dงนางสาวจิราพรรณ ทองตนั ผู้ อํานวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท เซ็นทรัล
รีเทลคอร์ปอเรชัGน จํากัด ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท เพืGอทําหน้าทีGดูแลและจัดการ การประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมถึงการจัดเก็บเอกสารต่างๆทีGเกีGยวข้อง และสนับสนุนการ
ดําเนินการอืGนให้เป็นไปตามมาตรฐานการกํากบัดแูลทีGดี รวมถึงพรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทั Dงนี D นางสาว     
จิราพรรณ ทองตัน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรทีGจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าทีGเลขานุการบริษัท ได้แก่ Company 
Secretary Program (CSP) และ Effective Minute Taking (EMT) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูรพื Dนฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีGเกีGยวข้องกบับริษัทจดทะเบียน และหลกัสตูรผู้ปฎิบตัิงานเลขานุการบริษัท 
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ด้วย 

ขอบเขตหน้าที!และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารตา่งๆ ซึ�งครอบคลมุถึง  

- ทะเบียนกรรมการ 
- รายงานประจําปีของบริษัท 
- หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
- หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที�รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. จดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัที�บริษัทฯ ได้รับรายงานนั 1น  

4. จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั 1งรับผิดชอบในการ
จดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง  

5. ให้คําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อบงัคบัของบริษัท พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จํากัด 
และกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง  

6. เป็นศนูย์กลางการติดตอ่สื�อสารข้อมลูขา่วสารระหวา่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น 

7. ประสานงาน และติดตามการดําเนินงานตามมติของกรรมการ และผู้ ถือหุ้น 

8. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที�รับผิดชอบต่อหนว่ยงานที�กํากบัดแูลตามระเบียบ 
และข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการ 

9. ดําเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด หรือตามที�คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 



สว่นที� 	 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ - โครงสร้างการจดัการ 

  42   

@.A ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที)เป็นตัวเงิน 

 @.A.C ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

บริษัทได้พิจารณาแนวทางในการกําหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการอย่างเป็นธรรม และ
สมเหตสุมผล ซึGงผา่นการกลัGนกรองอยา่งละเอียดจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน โดยคํานงึถึงความ
ความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงให้มีความสอดคล้องกบัผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าทีGความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ และได้พิจารณาเปรียบเทียบกบัข้อมลูอ้างอิงของบริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัหรือ
ใกล้เคียงกนั  

ทั Dงนี D คา่ตอบแทนกรรมการบริษัททั Dงคณะประจําปี JKKp เป็นไปตามมติทีGประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั DงทีG H/JKKp 
ซึGงได้รับอนมุตัิในจํานวนวงเงินรวมไม่เกิน },RRR,RRR บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) (ไม่นบัรวมค่าตอบแทนของนายปรีชา 
เอกคณุากูล ในฐานะผู้บริหารบริษัทอีกตําแหน่งหนึGง) โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการทีGเป็นตวัเงินประกอบด้วย
คา่ตอบแทน J ประเภทได้แก่ คา่ตอบแทนรายไตรมาส และคา่เบี Dยประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี D 

1. ค่าตอบแทนรายไตรมาส 

ประเภทกรรมการ ค่าตอบแทนรายไตรมาส* (บาท/ไตรมาส) 

ประธานกรรมการบริษัท 1H0,000 บาท 

กรรมการอิสระทีGเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ~0,000 บาท 

กรรมการอิสระทีGเป็นกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ LR,000 บาท  

กรรมการ (ทีGไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร) LR,000 บาท 
      หมายเหต ุ * ปรับเพิ�มขึ-นจากปี %111 ตามมติที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครั-งที� $/%11N เมื�อวนัที� %1 เมษายน %11N 

2. ค่าเบี Iยประชุม 

ประเภทคณะกรรมการ ประเภทกรรมการ ค่าเบี Iยประชุม            
(บาท/ครัIง) 

คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  32,000 บาท* 

กรรมการ 32,000 บาท* 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 บาท* 

กรรมการตรวจสอบ 32,000 บาท* 

คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ/ กรรมการ (ทีGไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร) jJ,RRR บาท* 
คณะกรรมการชดุยอ่ยอืGนๆ 
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการ (ทีGไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร)/  
กรรมการ (ทีGไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร) ทีGมีตําแหนง่เป็นทีGปรึกษา 

25,000 บาท 

      หมายเหต ุ * ปรับเพิ�มขึ-นจากปี %111 ตามมติที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครั-งที� $/%11N เมื�อวนัที� %1 เมษายน %11N 



สว่นที� 	 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ - โครงสร้างการจดัการ 

  43   

ในรอบปี 2556 คา่ตอบแทนรวมทีGเป็นตวัเงินทีGจ่ายจริงของคณะกรรมการบริษัทจํานวน 12 ทา่น รวมเป็นเงิน
จํานวนทั Dงสิ Dน 7,816,000 บาท (ในปี JKKK มีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจํานวน 5,845,000 บาท) ทั Dงนี D รายละเอียดการ
เข้าร่วมประชมุ และคา่ตอบแทนกรรมการในปี JKKp มีดงันี D 
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รายละเอียดค่าตอบแทนที)กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลปี JKKL 
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@.A.J ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 

 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหาร เพืGอให้มี
การกําหนดคา่ตอบแทนอยา่งเหมาะสมตามโครงสร้างคา่ตอบแทนของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฎิบตัิงานและ
สอดคล้องกบัภาระหน้าทีGความรับผิดชอบทีGได้รับมอบหมาย รวมถึงการเปรียบเทียบกบับริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหารระดบักรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  รวมถึง
ผู้บริหารทีGเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทน ดงันี D 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนรวม (บาท/ปี) 

2556 255K 

จํานวนผู้บริหาร (คน) ~ HH 

คา่ตอบแทนทีGเป็นตวัเงิน pR,R�H,j}H* K~,KLp,HHL**  

 - เงินเดือน  โบนสั และคา่ตอบแทนอืGน  
   (รถประจําตาํแหนง่) 

K},Rj�,~~} KL,KLK,RLj 

 - เงินสมทบกองทนุสาํรองเลี Dยงชีพ และ 
   เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 

1,006,502 1,001,044 

คา่ตอบแทนทีGไมเ่ป็นตวัเงิน ไมม่ี ไมม่ี 
หมายเหต ุ

* จํานวนเงินค่าตอบแทนในปี 2556 นี- รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารที�มีการเปลี�ยนแปลงระหว่างปี 2556 ดงันี- 
  ผู้บริหารที�ลาออก $ ท่าน คือ มร.ไคลฟ เฟรดเดอริค คูมส์  
**จํานวนเงินค่าตอบแทนในปี 2555 นี- รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารที�มีการเปลี�ยนแปลงระหว่างปี 2555 ดงันี- 
  ผู้บริหารเข้าใหม่ M ท่าน คือ $) นางสาวนจุจรี สนัทดัวนิช %) มร. เจอร์ลาร์ด แมคเกริก และ M) นางอรวรรณ ทิพย์สวุรรณพร  
  ผู้บริหารที�ลาออก M ท่าน คือ $) นายปริวตั โสภาษิต %) นายพิษณ ุพงษ์วฒันา และM) นางสาวสิรินิจ โชคชยัฤทธิกลุ  
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0.7 บุคลากร 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อพนกังานเสมอมา โดยมีนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล ซึGงมีการปฏิบตัิต่อ
พนักงานตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานและสวสัดิการสงัคม และคํานึงถึงการเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลอย่าง
เคร่งครัด อีกทั Dงบริษัทฯ ได้จดัให้มีหน่วยงานทีGดแูลด้านสวสัดิการพนกังานประจําอยูท่กุสาขาเพืGอให้พนกังานได้รับการ
ปฏิบตัิทีGดีจากบริษัทฯ อย่างเท่าเทียม อีกทั Dงได้จดัให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานทีGเหมาะสม มีความปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพย์สนิ รวมถึงการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานและบริษัทฯ อยา่งตอ่เนืGอง   

ณ วนัทีG 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนกังานประจํา ซึGงรวมถึงพนกังานสํานกังานใหญ่ และพนกังานใน
สายปฏิบตัิการประจําอยู่ในสาขาทีGเปิดให้บริการทั Dง j� สาขาทัGวประเทศ รวมทั Dงสิ Dนจํานวน �,646 คน ประกอบด้วย
พนกังานเพศชายจํานวน H,pHH คน และเพศหญิงจํานวน j,RjK คน สาํหรับจํานวนพนกังานประจําทั Dงหมดในปี JKKK 
และ JKK� มีจํานวน 4,JJR คน และ j,j~L คน ตามลาํดบั  

ผลตอบแทนทีGพนกังานได้รับได้แก่ ค่าจ้างเงินเดือน โบนสั เงินรางวลัตอบแทนการทํางาน การจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทนุประกนัสงัคมในอตัราร้อยละ 5 หรือไม่เกิน 750 บาทตอ่เดือน รวมถึงสวสัดิการในรูปของคา่รักษาพยาบาล 
กองทนุเงินทดแทน การจดัของเยีGยมพนกังาน เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือเมืGอ
พนกังานถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือเมืGอเกิดภยัพิบตัิ เครืGองแบบพนกังาน สวสัดิการสินค้าราคา
พนกังาน การตรวจสขุภาพประจําปี ประกนัสขุภาพสาํหรับผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี D บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้พนกังาน
มีการออมทรัพย์ในกลุม่สหกรณ์ รวมทั Dงกลุม่บริษัทได้จดัตั Dงกองทนุสาํรองเลี Dยงชีพสาํหรับพนกังานของกลุม่บริษัทตั Dงแต่
ระดบัผู้บริหารระดบัต้น บนพื Dนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทนุ รายละเอียดดงันี D 

การหกัเงินสะสมและการจา่ยเงินสมทบ 
1. การหกัเงินสะสมสว่นของสมาชิกร้อยละ 3 (ระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุสขึ Dนไปร้อยละ 5) 
2. จ่ายเงินสมทบสว่นของนายจ้างร้อยละ 3 (ระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุสขึ Dนไปร้อยละ 5) 
เงืGอนไขการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบในสว่นของนายจ้าง 

อายสุมาชิก  เงินสมทบพร้อมสว่นเฉลีGยผลประโยชน์ 
ตํGากวา่ 3 ปี   ร้อยละ 0 
ตั Dงแต ่3 ปี – ตํGากวา่ 4 ปี  ร้อยละ 30 
ตั Dงแต ่4 ปี – ตํGากวา่ 5 ปี  ร้อยละ 50 
ตั Dงแต ่5 ปี – ตํGากวา่ 7 ปี  ร้อยละ 70 
ตั Dงแต ่7 ปีขึ Dนไป   ร้อยละ 100 

อย่างไรก็ดี ในปี JKKp สํานกังานประกนัสงัคมมีมาตรการลดอตัราเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม เพืGอเป็น
การบรรเทาภาระให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการณ์อุทกภยัในปี JKK� โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ 
อตัราร้อยละ 3 หรือไมเ่กิน 450 บาทตอ่เดือนในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถนุายน JKKK และในอตัราร้อยละ � หรือไมเ่กิน 
pRR บาทต่อเดือนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม JKKK และต่อเนืGองในปี 2556 ยงัคงลดอตัราเงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม ในอตัราร้อยละ 4 หรือไมเ่กิน pRR บาทตอ่เดือน ตั Dงแตเ่ดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 2556 
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ในปี JKKp บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทีGเกีGยวกบับคุลากร รวมทั Dงสิ Dน 1,378 ล้านบาท (รายละเอียดเพิGมเติมในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินข้อ J~) สาํหรับคา่ใช้จ่ายทีGเกีGยวกบับคุคลากรในปี JKKK และ JKK� มีจํานวนทั Dงสิ Dน 1,139 ล้าน
บาท และ }R� ล้านบาท ตามลาํดบั 

อนึGง บริษัทฯ ไมเ่คยมีกรณีพิพาทด้านแรงงานใดๆ เกีGยวกบัพนกังานในช่วงระยะเวลา j ปีทีGผา่นมา  

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  

บริษัทฯ มีนโยบายทีGให้ความสําคญัในการพฒันาด้านศกัยภาพและความสามารถของพนกังานอยา่งจริงจงั 
โดยพนกังานในทกุระดบัมีโอกาสได้รับการพฒันาสง่เสริมความรู้ความสามารถอย่างทัGวถึงและต่อเนืGอง อีกทั Dงบริษัทฯ 
มุ่งหวงัให้พนกังานทํางานด้วยความภาคภูมิใจในองค์กร มีความรู้สกึเป็นสขุ และมีความสมัพนัธ์ทีGดีต่อกนัทั Dงภายใน
หน่วยงานเดียวกนัและระหวา่งหนว่ยงาน บริษัทฯ จึงได้สง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
และหลกัสูตรต่างๆ โดยเน้นหลกัสตูรในด้านธุรกิจค้าปลีกตามหน้าทีGงานหรือตําแหน่งงาน เพืGอให้พนกังานทั Dงส่วน
สํานักงานและสาขาได้มีการพัฒนาความรู้ทีGเกีGยวข้องด้านธุรกิจค้าปลีกและทักษะการบริหารงานต่างๆ รวมถึง
วฒันธรรมองค์กร ทั Dงนี DเพืGอให้บคุคลากรของบริษัทฯ มีคณุภาพทั Dงในด้านความรู้ ความสามารถ ควบคูไ่ปกบัจริยธรรม
ธุรกิจ และเตรียมความพร้อมของพนกังานให้สามารถก้าวหน้าไปยงัตําแหนง่ทีGสงูขึ DนเพืGอรองรับการเติบโตของบริษัทฯ 
ในอนาคต ทั Dงนี D บริษัทฯ ได้วา่จ้างบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชัGน จํากดั (“ซีอาร์ซี”) สาํหรับการดําเนินการปฏิบตัิงาน
ด้านทรัพยากรบคุคลซึGงครอบคลมุถึงการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน โดยในปี JKKR ซีอาร์ซีได้มีการจดัตั Dงหน่วยงาน 
“Central Retail Academy” ขึ DนเพืGอเป็นหน่วยงานหลกัในการกําหนดหลกัสูตรการฝึกอบรมสําหรับพนักงานในทุก
ระดบั โดยโครงการและหลกัสตูรต่างๆ นั Dนอยู่ภายใต้นโยบายทีGกําหนดโดยบริษัทฯ ซึGงพนกังานจะได้รับการฝึกอบรม
ทกัษะทีGจําเป็นก่อนการปฏิบตัิงานจริง และได้รับการฝึกอบรมทีGตรงกบัความต้องการของหน่วยงานและสอดคล้องกบั
หน้าทีGความรับผิดชอบของพนกังาน รวมทั Dงยงัได้รับการพฒันาอยา่งเป็นระบบเพืGอความก้าวหน้าในอาชีพ  

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของการศึกษา โดยได้ให้การสนบัสนนุด้านทุนการศึกษาแก่พนกังานและ
นกัศกึษาภายนอกทีGฝึกอาชีพกบับริษัทฯ เพืGอเพิGมโอกาสทางการศกึษาให้แก่ผู้ ทีGมีความมุง่มัGนทีGจะพฒันาตนเองแตข่าด
แคลนทุนทรัพย์ โดยในปี JKKp บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Young Professional Retailer ซึGงจัดทําโดย ซีอาร์ซี 
หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลยัหลายแห่ง เพืGอพฒันาและถ่ายทอดความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกแก่เยาวชน โดยเปิด
โอกาสให้กบันกัศกึษาปริญญาตรีในหลกัสตูรบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการธุรกิจค้าปลกี ได้เรียนรู้หลกัสตูรภาคทฤษฎี
ควบคู่ไปกับการฝึกประสบการณ์ผ่านการปฏิบตัิงานจริง โดยนกัศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาตลอดทั Dงหลกัสตูร และ
คา่จ้างระหว่างการฝึกงาน รวมถึงได้รับการบรรจเุป็นพนกังานประจําเมืGอสําเร็จหลกัสตูร  โดยในปี JKKK และ JKKp มี
นักศึกษาในโครงการดังกล่าวทีGเข้าฝึกงานกับห้างฯโรบินสัน jK คนและ pp คน ตามลําดับ รวมทั Dงสิ Dน }} คน 
นอกจากนี D บริษัทฯ ยงัให้การสนบัสนนุพนกังานทีGมีผลการปฏิบตัิงานดีและมีความขยนัมุ่งมัGน โดยมอบทนุการศึกษา
และสง่เสริมให้พนกังานทีGได้รับคดัเลือกเข้ารับการศึกษาในระดบัทีGสงูขึ Dน เพืGอเป็นการเพิGมโอกาสในการเติบโตในสาย
งานของพนกังานของบริษัทฯ ให้มากขึ Dน 
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บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการเพิGมประสิทธิภาพในการทํางานของพนกังานและการทํางานเป็นทีมทีGดี รวมถึงการ
สร้างความสมัพนัธ์ทีGดีระหวา่งกนัอย่างตอ่เนืGอง โดยในปีทีGผา่นมาบริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้พนกังานได้พฒันาทั Dงในด้าน
ทกัษะการปฏิบตัิงานและการบริหารจดัการผา่นการเข้าฝึกอบรมในหลกัสตูรต่างๆประมาณ HRR หลกัสตูร  ซึGงบริษัทฯ 
ได้ปรับปรุงหลกัสตูรเดิมและเพิGมหลกัสตูรใหม่ๆอย่างต่อเนืGอง เพืGอความทนัสมยัและความสอดคล้องกับกลยทุธ์การ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั Dงบริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการต่างๆ ทีGเพิGมประสทิธิภาพและเสริมสร้างความสามคัคีในการ
ทํางานเป็นทีมให้ดียิGงขึ Dนในหลายหน่วยงาน รวมถึงการจดัโปรแกรมการฝึกงานและการอบรมพนกังานสําหรับสาขา
ใหม่ ซึGงเป็นการเตรียมความพร้อมของพนกังานเพืGอรองรับแผนการขยายสาขาของบริษัทฯ นอกจากนี D บริษัทฯ ได้
ดําเนินโครงการทีGพฒันาความสามารถเฉพาะด้านให้แก่พนกังาน โดยมีการจดัอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพืGอช่วยให้
พนกังานสามารถปฏิบตัิงานตามสายงานของตนได้ดียิGงขึ Dน  

บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมความก้าวหน้าในสายงานของพนกังาน ภายใต้โครงการ Top JRR โดยได้คดัสรร
กลุม่พนกังานทีGมีความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพในการร่วมกนัสร้างการเติบโตขององค์กรในอนาคต เพืGอมุ่งเน้น
ฝึกฝนและพัฒนากลุ่มพนกังานดงักล่าวเพืGอไปดํารงตําแหน่งทีGสําคญัในสาขาต่างๆ รวมถึงสาขาใหม่ตามแผนการ
ขยายสาขาของบริษัทฯ ทั Dงนี D ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้ขยายจํานวนพนกังานในแต่ละกลุม่ตามระดบัการบริหาร อนัได้แก่ 
ผู้บริหารในระดบัผู้จัดการสาขาหรือผู้ อํานวยการกอง ผู้บริหารในระดบัผู้จัดการฝ่าย และผู้บริหารในระดบัผู้จัดการ
แผนก ซึGงไม่เพียงแต่จะช่วยให้บริษัทฯ ได้บุคคลากรทีGมีประสิทธิภาพและสามารถทํางานได้ทันที ยงัเป็นการสร้าง
กําลงัใจและสง่เสริมให้พนกังานมีความมัGนใจทีGจะเติบโตในหน้าทีGการงานไปพร้อมกบับริษัทฯ 

บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรทีGแข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและสร้าง
คณุค่าเพิGมของงานทีGปฏิบตัิเพืGอเพิGมความพงึพอใจของลกูค้าให้มากยิGงขึ Dน รวมทั Dงการสง่เสริมให้พนกังานมีการพฒันา
งานของตนอย่างต่อเนืGองและคิดริเริGมทําสิGงใหม่ๆ รวมทั DงการกําหนดแนวทางในการปฏิบตัิงานเพืGอให้ผลงานออกมาดี
ทีGสดุ บริษัทฯ ใช้ระบบดชันีชี Dวดัผลการปฏิบตัิงาน (Key Performance Indicator “KPI”) ในการวดัผลการปฏิบตัิงาน
และบริหารค่าตอบแทนของผู้ บริหารตั Dงแต่ระดับต้นขึ Dนไป โดยแนวทางในการกําหนด KPI นั DนจะเชืGอมโยงจาก
เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในแตล่ะปี อีกทั Dง KPI ยงัใช้เป็นเครืGองมือในการกําหนดทิศทางการทํางานของพนกังาน
ด้วย  

นอกเหนือจากการพฒันาด้านความรู้ความสามารถและประสทิธิภาพในการทํางานของพนกังานแล้ว บริษัทฯ 
ยงัส่งเสริมความผูกพนัระหว่างองค์กรและพนกังาน โดยได้จัดให้มีโครงการ “พลงัแห่งเสียง” หรือ “Power of Voice 
(POV)” มาตั Dงแต่ปี JKKH ซึGงโครงการดงักล่าวเป็นการจัดทําแบบทดสอบเพืGอสืGอสารถึงความสขุ ความพอใจในการ
ทํางานในองค์กรของพนกังานทกุคน โดยมีวตัถปุระสงค์เพืGอให้แน่ใจว่าพนกังานมีความสขุในการทํางาน และมีโอกาส
ได้ใช้ความสามารถได้เต็มศกัยภาพทีGมีอยู ่และยงัสนบัสนนุให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในการสร้างบรรยากาศในการ
ทํางานทีGดี ซึGงจะสง่เสริมให้พนกังานทํางานอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึ Dน และสง่ผลให้ลกูค้าได้รับบริการดียิGงขึ Dนเช่นกนั 
โดยผลการสํารวจจากโครงการดงักลา่วของบริษัทฯ มีระดบัคะแนนสงูกว่าคะแนนเฉลีGยมาตรฐานในระดบัสากลมา
ตั Dงแตปี่ JKKJ และยงัคงมีคะแนนทีGเพิGมขึ Dนอยา่งตอ่เนืGอง อนัเป็นผลจากความสาํเร็จในการติดตามผลและการปรับปรุง
แผนงานตา่งๆ ให้มีความสอดคล้องกบัความต้องการของพนกังานอยา่งจริงจงัและตอ่เนืGอง  
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นอกจากนี D บริษัทฯ ยงัได้มีการจดักิจกรรมตา่งๆ เพืGอสร้างความสมัพนัธ์ทีGดีระหวา่งพนกังานและแสดงออกถงึ
ความหว่งใยในสขุภาพของพนกังาน อาทิ โครงการตรวจสขุภาพสาํหรับพนกังาน ซึGงบริษัทฯ ได้จดัทําโครงการดงักลา่ว
เป็นประจําทกุปี รวมทั Dงบริษัทฯ ยงัสนบัสนนุกิจกรรมด้านกีฬาและการออกกําลงักาย โดยสง่เสริมให้มีการจดักิจกรรม
แขง่ขนักีฬาในแตล่ะสาขาของบริษัทฯ ซึGงเปิดโอกาสให้พนกังานได้ออกกําลงักายเพืGอเสริมสร้างสขุภาพทีGดีและ
ตระหนกัถึงความสาํคญัของการออกกําลงักายมากขึ Dน อีกทั Dงบริษัทฯ ได้สร้างห้องออกกําลงักายสาํหรับพนกังานในแต่
ละสาขาและสาํนกังานใหญ่ของบริษัทฯ โดยได้จดัเตรียมอปุกรณ์การออกกําลงักายทีGได้มาตรฐานอยา่งครบครันและ
เพียงพอ อีกทั Dงบริษัทฯ มุง่หวงัให้บคุคลากรขององค์กรมีสขุภาพทีGดีทั Dงสขุภาพกายและสขุภาพจิต จึงได้จดัโครงการ 
“Smile D สายนี D...มีแตร่อยยิ Dม” ซึGงเป็นการตั Dงศนูย์ Hotline สาํหรับพนกังาน ในการปรึกษาและขอคําแนะนําในการ
ดําเนินชีวติประจําวนั รวมถึงการปรึกษาปัญหาทกุประเภท อาทิ ปัญหาการงาน ปัญหาครอบครัว เป็นต้น รวมถงึการ
จดักิจกรรม “ครอบครัวสขุสนัต์” ซึGงสนบัสนนุให้พนกังานได้ใช้เวลาพกัผอ่นร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว เพืGอเป็นการ
สง่เสริมความผกูพนัภายในครอบครัวของพนกังานให้แนน่แฟ้นยิGงขึ Dน รวมไปถึงการจดักิจกรรมจําหนา่ยสนิค้าอปุโภคทีG
จําเป็น ในราคาถกูกวา่ท้องตลาด ทําให้พนกังานได้สนิค้าดีราคาประหยดั เพืGอลดคา่ใช้จา่ย 
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8. การกาํกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ มุ่งมั�นที�จะพัฒนาระดับการกํากับดูแลกิจการที�ดีอย่างต่อเนื�อง 
เพื�อให้เป็นพื 1นฐานที�สาํคญัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล อีกทั 1งมีความโปร่งใสและ
จริยธรรมในการดําเนินงาน และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า
และคู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม ดงันั 1น บริษัทฯ จึงนําหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการที�ดี และ
ระเบียบปฏิบตัิของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาเป็นหลกัในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบ
บริหารงานที�มีประสิทธิภาพ เพิ�มมลูคา่ และสง่เสริมการเติบโตอยา่งยั�งยืนของบริษัทฯ ตอ่ไป นอกจากนี 1 บริษัทฯ ยงัได้
เผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางหน่วยงานที�ดแูลด้านบคุลากรของบริษัทฯ ซึ�งมี
ประจําอยูท่กุสาขา และผา่นทางเวบไซต์ของบริษัทฯ เพื�อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานที�ดีของ
พนกังานทกุระดบัชั 1น 

 

8.2 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทฯได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรตั 1งแตปี่ 2549 
ซึ�งมีเนื 1อหาครอบคลมุโครงสร้าง บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
รวมถึงสทิธิและความเท่าเทียมของผู้ ถือหุ้น บทบาทของบริษัทฯต่อผู้มีสว่นได้เสีย  การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที�มีความ
โปร่งใส โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทํานโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการ รวมถึง
จรรยาบรรณธุรกิจ ซึ�งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ดําเนินการติดตามเพื�อให้มีการปฎิบตัิอย่างเคร่งครัด และมีการ
ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกํากบักิจการนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตัิอย่างสมํ�าเสมอ ทั 1งนี 1
เพื�อให้สอดคล้องกบัหลกัการและแนวปฎิบตัิที�ดีของสากล  

ทั 1งนี 1 บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ
ปฎิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างเคร่งครัด อีกทั 1งได้ทบทวนนโยบายการกํากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
อย่างสมํGาเสมอ โดยปรับปรุงให้ชัดเจน ทนัสมยั และสอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามแนว
ทางการกํากบัดแูลกิจการทีGดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อให้เป็นประโยชน์แก่พนกังานของบริษัทฯ โดย
สามารถยึดเป็นหลกัปฏิบตัิงานที�ดีของพนกังานทกุระดบั โดยสามารถศึกษารายละเอียดของนโยบายการกํากบัดแูล
กิจการ และ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ได้ที� website ของบริษัท www.robinson.co.th ในสว่นของ Investors และ 
IR webpage http://robins.listedcompany.com 

 
8.4 คณะกรรมการชุดย่อย 

8.4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งผา่นการแต่งตั 1งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิที�เป็น
กรรมการอิสระที�ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีองค์ประกอบและคณุสมบตัิครบถ้วนตามแนวทางที�ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนทั 1งสิ 1น 5 ทา่น ดงันี 1 
1. นายสมชยั อภิวฒันพร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายโยธิน อนาวิล กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวิทยา ชวนะนนัท์ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายจรัล มงคลจนัทร์ กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมีกรรมการลําดบัที� & คือ นายสมชัย อภิวฒันพร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์

ด้านการบญัชีเพียงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในการสอบทานความนา่เชื�อถือของงบการเงิน 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายพิสจูน์ สขุแสงทิพย์ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที!ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน้าทีGของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 H.1     รายงานทางการเงิน 
                        (H)   สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของ 
                               บริษัทอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชืGอถือได้และทนัเวลา โดยประสานงานกบัผู้สอบ 
                               บญัชี และผู้บริหารทีGรับผิดชอบในการจดัทํารายงานทางการเงินทั Dงรายไตรมาส และ 
                               ประจําปี 
 1.2     การควบคมุภายใน  

  (H)   สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน ( Internal Control) ทีGเหมาะสมและมีประสทิธิผล
เพืGอป้องกนัการเกิดทจุริต 

  (J)   พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชี และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน   
เกีGยวกบัระบบการควบคมุภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั Dง
ติดตามผลการดาํเนินการตามข้อเสนอแนะนั Dน 

H.j     การตรวจสอบภายใน  
                        (H)   สอบทานให้บริษัทมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในทีGมีความเป็นอิสระ  มีระบบการตรวจสอบ 
                                ภายในทีGมีประสทิธิผล  และให้การสนบัสนนุในการดําเนินงานตา่งๆ อาทิเชน่ งบประมาณ  
                                และอตัรากําลงัของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน รวมทั Dงอนมุตักิฎบตัรของหนว่ยงานตรวจสอบ 
                                ภายใน  

  (J)   ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแตง่ตั Dง เสนอความดคีวามชอบ โยกย้าย ถอดถอนหรือเลกิ
จ้าง รวมทั Dงการกําหนดและปรับคา่ตอบแทนหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงาน
อืGนใดทีGรับผิดชอบเกีGยวกบัการตรวจสอบภายใน เพืGอสร้างความมัGนใจวา่หนว่ยงานนี Dทําหน้าทีG
อยา่งเป็นอิสระ 

  (j)   สอบทานและอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายใน ร่วมกบัหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน โดย
เฉพาะทีGเกีGยวกบัระบบการควบคมุภายใน และกระบวนการจดัการทางการเงิน 

  (�)   พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชี
ของบริษัทให้มีความสมัพนัธ์ทีGเกื Dอกลูกนั ไมซ่ํ Dาซ้อน 
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                        (K)   พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัท วา่ด้วยการตรวจสอบภายในกอ่นนําเสนอ 
                                คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ
                        (p)   กํากบัตดิตามให้ผู้ตรวจสอบภายในมกีารปฏิบตัิงานตรวจสอบ เพืGอป้องกนัหรือลดโอกาสการเกิด

ทจุริต  โดยประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายในทีGผู้บริหารกําหนด ทั Dงนี Dหากพบ
เหตกุารณ์ทีGต้องสงสยัวา่จะเกิดการทจุริตหรือข้อผิดพลาดให้แจ้งผู้บริหาร และฝ่ายทีGรับผิดชอบ
ดําเนินการทนัที 

              H.�    การสอบบญัชี   
  (H)   พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตั Dง และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท เพืGอให้ได้ผู้สอบ

บญัชีทีGมีความเป็นอิสระ โดยคาํนงึถึงความนา่เชืGอถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน
ตรวจสอบของสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนั Dน และประสบการณ์ของบคุลากรทีGได้รับมอบหมายให้
ตรวจสอบบญัชีของบริษัท รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในปีทีGผา่นมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอน
ผู้สอบบญัชี 

  (J)   สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบทีGเสนอโดยผู้สอบบญัชี รวมทั Dงพิจารณาเหตผุลใน 
        การเปลีGยนแปลงแผนการตรวจสอบ  

  (j)   เสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีGเห็นวา่จําเป็นและเป็นเรืGองสาํคญั
ระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ยได้ 

  (�)   สอบทานรายงานของผู้สอบบญัชี และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะนั Dน 

  (K)   พิจารณาความเพียงพอและความมีประสทิธิภาพในการประสานงานระหวา่งผู้สอบบญัชีและผู้
ตรวจสอบภายใน 

  (p)   จดัการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วม อยา่งน้อยปีละ H ครั Dง 
 1.5     รายการทีGเกีGยวโยงกนั หรือรายการทีGอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
                         (H)  พิจารณารายการทีGเกีGยวโยงกนัหรือรายการทีGอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป 
                                ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพืGอให้มัGนใจวา่รายการ 
                                ดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

   (J)  พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท ในเรืGองรายการทีGเกีGยวโยงกนั หรือรายการทีGอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

              1.6     การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบทีGเกีGยวข้อง 
   (H)  สอบทานประสทิธิผลของระบบการติดตามควบคมุให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายทีGเกีGยวข้องกบั
ธุรกิจของบริษัท 

   (J)  สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจดัการ และติดตามกรณีของการไมป่ฏิบตัิตาม  
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1.7     การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
   (H)  คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีGและความรับผิดชอบในการรายงานผลการดาํเนินงานหรือ

หน้าทีGอืGนใดทีGคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตอ่ทีGประชมุคณะกรรมการบริษัท เพืGอทราบและ
พิจารณา อยา่งน้อยไตรมาสละครั Dง เช่น รายงานการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึGงควร
จะต้องระบคุวามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรืGองตา่งๆ ไว้อยา่งชดัเจน 

   (J)  สอบทานรายงานใดๆ ทีGจดัทําโดยบริษัท ทีGมีเนื DอหาเกีGยวข้องกบัหน้าทีGความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

   (j)  จดัทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามทีG
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด และต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั Dงเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

   (�)  ในการปฏิบตัิหน้าทีGของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่ มีรายการหรือการ
กระทํา ซึGงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพืGอดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาทีGคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทําดงักลา่ว ได้แก ่

    (�.H)  รายการทีGก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
    (�.J)  การทจุริต หรือมีสิGงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีGสาํคญัในระบบการควบคมุภายใน 

   (�.j)  การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด 
            หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีGเกีGยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

   (K)  หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไมด่ําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการ
กระทําทีGเข้าลกัษณะตามข้อ (�.H), (�.J) และ (�.j) ข้างต้น ภายในเวลาทีGคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึGง อาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทํา
ตามทีGกลา่วข้างต้นตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

   (p)  เมืGอคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีเกีGยวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสยักบัการ
ทจุริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายทีGเกีGยวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าทีGของกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องดําเนินการตรวจสอบในเบื Dองต้นก่อน และให้รายงานผลการ
ตรวจสอบดงักลา่วตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และผู้สอบบญัชีทราบภายใน jR วนั นบัแตว่นัทีGได้รับ
แจ้งจากผู้สอบบญัชี  หากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิGมเติมได้แล้ว
เสร็จ  ให้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพืGอดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีG
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

H.~      การบริหารความเสีGยง  
   (H)  สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสีGยงอยา่งเป็นระบบมาตรฐาน และมีประสทิธิภาพ 
   (J)  ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเสีGยง คณะทํางานบริหารความเสีGยง และฝ่ายบริหารในการ

พิจารณาและให้ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสีGยงของ
บริษัท 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 H.  ปฏิบตัิการอืGนใด ตามทีGคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
                         ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทตามหน้าทีGและ 
                         ความรับผิดชอบทีGได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะทีGความรับผิดชอบใน 
                         กิจกรรมทกุประการของบริษัทตอ่บคุคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั Dงคณะ 
                J.      ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบนี Dให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบั 
                         สภาพแวดล้อมของบริษัทอยา่งน้อยปีละหนึGงครั Dง 
              j. มีหน้าทีGตามทีGตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ประกาศกําหนดเพิGมเติม 

8.4.4 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร ซึ�งแตง่ตั 1งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 
* ทา่น ดงันี 1 

1. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์        ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์        กรรมการบริหาร 
3. นายทศ   จิราธิวฒัน์        กรรมการบริหาร 
4. นายปรีชา เอกคณุากลู กรรมการบริหาร 
5. นายปิยะ งุ่ยอคัรมหาวงศ์ กรรมการบริหาร 
6. นายปัณฑิต มงคลกลุ กรรมการบริหาร 

 หมายเหต ุ 
- นายทศ จิราธิวฒัน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั-งแต่วนัที� % มกราคม %112 
- นายอลัน ทอมสัน ได้รับการแต่งตั-งเป็นกรรมการบริหาร แทน นายปรีชา เอกคุณากูล ซึ�งลาออก โดยมีผลตั-งแต่ 
  วนัที� % มกราคม %112 
- นางยุวดี  จิราธิวัฒ น์  ได้ รับการแต่งตั-งเป็นกรรมการ แทน นายทศ จิราธิวัฒ น์ ซึ� งลาออก โดยมีผลตั-งแต่ 
  วนัที� %$ กมุภาพนัธ์ %112 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที!ของคณะกรรมการบริหาร  

1. การมอบอํานาจกระทําแทนบริษัทฯและกําหนดขอบอํานาจให้กรรมการผู้จดัการใหญ่เพื�อการบริหารงาน
ประจํา 

2. พิจารณาและนําเสนอนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ตามที�ฝ่ายจดัการเสนอกอ่นที�จะนําเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ

3. การอนมุตัเิงินลงทนุในทรัพย์สนิในวงเงินไมเ่กิน 200 ล้านบาทตอ่ครั 1ง ทั 1งนี 1 ให้คณะกรรมการบริหารจดัทํา
รายงานแจ้งรายละเอียดการลงทนุให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส 

4. การจําหนา่ยจ่ายโอนทรัพย์สนิถาวรของบริษัทฯ ที�มีมลูคา่ไมเ่กินกวา่ 100 ล้านบาทตอ่รายการ 
5. การพิจารณาอนมุตัิรายการที�เกี�ยวกบัธนาคาร และสถาบนัการเงินอนัเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติ

ของบริษัทฯ  
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8.4.6 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ซึ�งแตง่ตั 1งโดยคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมการ 5 ทา่น ดงันี 1 

1. นายสมชยั อภิวฒันพร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
2. นายวิทยา ชวนะนนัท์ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์        กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
4. นายทศ   จิราธิวฒัน์        ที�ปรึกษาคณะกรรมการฯ 

 หมายเหต ุ 
- นายทศ จิราธิวฒัน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั-งแต่วนัที� % มกราคม %112  
- นางยวุดี จิราธิวฒัน์ ได้รับการแต่งตั-งเป็นที�ปรึกษาคณะกรรมการฯ แทน นายทศ จิราธิวฒัน์ ซึ�งลาออก โดยมีผลตั-งแต่ 
  วนัที� %$ กมุภาพนัธ์ %112      

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที!ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ด้านการสรรหา 
1. กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของจํานวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมทั 1งกําหนดคณุสมบตัิของ
กรรมการ เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคลที�มีคณุสมบตัเิหมาะสม ให้ดํารงตําแหนง่ กรรมการบริษัทที�หมด
วาระ และ/หรือในกรณีที�มีตําแหนง่วา่งลง รวมถงึกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุาร
บริษัทที�จะแตง่ตั 1งใหม ่

3. จดัให้มีแผนสบืทอดตําแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารระดบัสงู โดยมีการทบทวนอยา่งสมํ�าเสมอ 
4. พิจารณากลยทุธ์และนโยบายด้านทรัพยากรมนษุย์ให้มีความสอดคล้องกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

 

ด้านการกําหนดคา่ตอบแทน 
1. พิจารณาแนวทางในการกําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื�นๆของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุยอ่ย เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือเสนอขออนมุตัติอ่ที�ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  

2. กําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื�นๆ ที�เหมาะสมทั 1งที�เป็นตวั
เงิน และมใิช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นชอบและนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตั ิ

3. พิจารณากําหนดเป้าหมาย และประเมินผลการปฏิบตัิงาน รวมถงึนําเสนอและให้ความเห็นชอบผลประเมิน
การปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาความเหมาะสมในการ
กําหนดคา่ตอบแทน 
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8.4.9 คณะกรรมการบริหารความเสี!ยง 

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2556 คณ ะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งแต่งตั 1งโดยคณ ะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมการ % ทา่น ดงันี 1 

1. นายวิทยา ชวนะนนัท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
2. นายปรีชา  เอกคณุากลู กรรมการบริหารความเสี�ยง 
3. นายจรัล มงคลจนัทร์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 หมายเหต ุ 
นายอลนั ทอมสนั ได้รบัการแต่งตั-งเป็นกรรมการบริหารความเสี�ยง แทน นายปรีชา เอกคณุากูล ซึ�งลาออก โดยมีผลตั-งแต่ 
วนัที� % มกราคม %112 

ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ได้แก่ นายพิสูจน์ สุขแสงทิพย์ ซึ�งเป็นตัวแทนจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  และเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ได้แก่ นางสาววาสนา สามงามน้อย 

โดยมีคณะทํางานบริหารความเสี�ยงทําหน้าที�ช่วยให้การดําเนินงานด้านบริหารความเสี�ยงเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ ซึ�งประกอบด้วยผู้บริหารจากสายงานตา่งๆ 5 ทา่น ดงันี 1 

1. นางสาวนจุจรี สนัทดัวนิช ประธานคณะทํางานบริหารความเสี�ยง 
	. นางรัตนา อนนุตการุณ คณะทํางาน 
%. นายสกิุตต ิ กิตติภสัสร คณะทํางาน 
4. นายอนนัต์ ตนัติปัญญาคณุ คณะทํางาน 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าที!ของคณะกรรมการบริหารความเสี!ยง 

1. นําเสนอและให้การสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัท ในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยง และระดบั
ความเสี�ยงที�ยอมรับได้ 

2. กําหนดกรอบการบริหารความเสี�ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี�ยง เพื�อนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ  และติดตามการนําไปปฏิบตัิ รวมทั 1งการสอบทานประสทิธิผลของกรอบการ 
บริหารความเสี�ยง 

3. รายงานภาพรวมความเสี�ยงของบริษัท วิธีการจัดการ และผลการติดตามความเสี�ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี�ยง และดําเนินการเพื�อให้มั�นใจได้ว่าการจัดการความเสี�ยงมีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถจดัการความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้ และการบริหารความเสี�ยงได้ถกู
นําไปปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื�อง 

5. ประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอโดยการแลกเปลี�ยนความรู้ และข้อมลูเกี�ยวกบั
ความเสี�ยง และการควบคมุภายในที�มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 

6. พิจารณาอนุมัติ ให้คําแนะนํา และคําปรึกษาเกี�ยวกับปัญหาสําคัญที�เกิดขึ 1น ในกระบวนการและการ
พฒันาการบริหารความเสี�ยง 

7. สนบัสนนุให้เกิดมีวฒันธรรมการบริหารความเสี�ยงและการควบคมุภายในที�เหมาะสม 
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8. แต่งตั 1งตวัแทนคณะกรรมการ และ/หรือ คณะทํางาน และ/หรือบคุลากรเพิ�มเติมที�เกี�ยวกบัการบริหารความ
เสี�ยงตามความเหมาะสม รวมทั 1งกําหนดบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบ เพื�อประโยชน์ในการดําเนินงานตาม
วตัถปุระสงค์ 

8.4.7 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ�งแต่งตั 1งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการ % ทา่น ดงันี 1 

1. นายโยธิน อนาวิล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
2. นายปิยะ งุ่ยอคัรมหาวงศ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 
%. นายปัณฑิต มงคลกลุ ที�ปรึกษาคณะกรรมการฯ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที!ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
&. พิจารณากําหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาล ทบทวนความเหมาะสม และความพอเพียงของนโยบาย 

รวมถึงกําหนดแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดี และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

	. กําหนดนโยบายและวางแผนเกี�ยวกบักิจกรรมที�เกี�ยวข้องกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
%. จดัให้มีการประชุมเพื�อติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล รวมถึงกํากับดูแลให้มีการ

ปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล ของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัท เพื�อให้มั�นใจว่า
บริษัทได้มีหลกัการที�ดีในการกํากบัดแูล การบริหารจดัการที�มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

5. ตรวจประเมินการปฏิบตัิงานภายในของบริษัทด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื�อกําหนดประเด็นที�ต้อง
ปรับปรุง รวมถึงรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท พร้อมทั 1ง
ให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื�อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม และตามที�
เห็นสมควร  

). เป็นตัวแทนบริษัทหรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ�งในการสื�อสารและดําเนินกิจกรรมด้าน    
บรรษัทภิบาลทั 1งกบัผู้บริหาร พนกังาน และหนว่ยงานภายนอก 

 

8.6 การสรรหาและแต่งตั :งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

8.6.2 กรรมการอิสระ 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคณุสมบตัิครบถ้วน และมีความเป็นอิสระ ซึ�งบริษัทฯได้กําหนดคณุสมบตัิความ
เป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกําหนดขั 1นตํ�าของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กลา่วคือ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 8.) ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั 1งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง ทั 1งนี 1ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั 1นๆ ด้วย 
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2.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน  ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้
มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที�อาจ
มีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 	 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั 1ง 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั 1งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม 
หรือบคุคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมี
ความขดัแย้งในลกัษณะที�อาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั 1งไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ที�มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 	 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั 1ง 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อ 
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความ
 ช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํ 1าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนี 1สิน รวมถึง
 พฤติการณ์อื�นทํานองเดียวกัน ซึ�งเป็นผลให้บริษัทฯหรือคู่สญัญามีภาระหนี 1สินที�ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง
 ตั 1งแต่ร้อยละ %.8 ของสนิทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตั 1งแต ่	8 ล้านบาทขึ 1นไป แล้วแตจํ่านวนใดจะ
ตํ�ากวา่ ทั 1งนี 1 การคํานวณภาระหนี 1ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี 1ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนี 1ที�เกิดขึ 1นระหว่าง & ปี ก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดการของ
สํานกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมี
ความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 	 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั 1ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการเกินกว่า 	 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ทั 1งนี 1 ในกรณีที�ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ�งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั 1นด้วย  
เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 	 ปีก่อนได้รับการแตง่ตั 1ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับแตง่ตั 1งขึ 1นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�ง
เป็นผู้ เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งโดยมีการตดัสนิใจ
ในรูปแบบขององค์คณะได้ 
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ปัจจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั 1งสิ 1น ) ท่าน ซึ�งมีจํานวนสงูกว่าเกณฑ์ที�นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
กําหนด คือ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั 1งคณะ (12 ทา่น)  

8.6.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั 1ง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหนง่ & ใน %  ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่น & ใน 
% โดยให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง และกรรมการที�ออกจากตําแหน่งมีสิทธิได้รับ
เลอืกตั 1งกลบัมาดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ 

  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ�งประกอบด้วย
กรรมการอิสระจํานวน 	 รายจากจํานวนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทั 1งหมด 5 ราย มีหน้าที�ความ
รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหา คดัเลือก และกลั�นกรองบคุคลที�มีคณุสมบตัิที�เหมาะสมตามข้อบงัคบับริษัท และเป็น
ผู้ เสนอชื�อผู้ ที�มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื�อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง 
ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการนําเสนอต่อที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั 1งผู้ ที�จะมาดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท   

การแตง่ตั 1งกรรมการบริษัท เป็นไปตามที�ระบใุนข้อบงัคบับริษัท ดงันี 1 

- กรรมการของบริษัทไมจํ่าเป็นต้องมาจากผู้ ถือหุ้นของบริษัท บคุคลภายนอกซึ�งยินยอมเป็นกรรมการบริษัท 
และได้รับการแตง่ตั 1งจากที�ประชมุใหญ่แล้ว ยอ่มสามารถเป็นกรรมการของบริษัทได้ 

- คณะกรรมการของบริษัทมจํีานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการ
ทั 1งหมดจะต้องมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 
นอกจากนี 1 บริษัทฯยังได้กําหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ คือ 

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั 1งคณะ (12 คน) ด้วย 

หลกัเกณฑ์และวิธีการเลอืกตั 1งกรรมการโดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นดงันี 1 

- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั 1งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่า ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง
เทา่กบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสยีง 

- ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงทั 1งหมดที�ตนมีอยูเ่ลอืกบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการทีละคน 
- บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั 1งเป็นกรรมการเท่ากับจํานวน

กรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั 1งในครั 1งนั 1น ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับเลือกตั 1งในลําดบัถดัลงมามีคะแนน
เสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที�จะพงึมี  ให้ประธานที�ประชมุออกเสยีงได้อีกหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี 1ขาด  

- สิทธิของผู้ ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั 1งกรรมการ ข้อบงัคบัของบริษัทระบใุห้ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง
เทา่กบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสยีง ไมใ่ช้ระบบ Cumulative voting 
ทั 1งนี 1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการ

เสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท  
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บริษัทฯได้แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นผ่านระบบข้อมูลข่าวสารของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ สามารถเสนอชื�อบุคคลที�มีคณุสมบตัิตามข้อบงัคบับริษัท พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 
และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ต่อเลขานุการบริษัท เพื�อรับการ
พิจารณาเลือกตั 1งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่วิธีการเสนอ และขั 1นตอนการพิจารณาไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที� www.robinson.co.th ล่วงหน้าประมาณ % เดือน ก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ ถือหุ้นที�จะเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อมาดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัทต้องมีคณุสมบตัิดงันี 1 

1. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดยีวหรือหลายรายรวมกนั 
2. มีสดัสว่นการถือหุ้นขั 1นตํ�าไมน้่อยกวา่ &88,888 หุ้น 
3. ถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นที�กําหนดตามข้อข้างต้นตอ่เนื�องมาไมน้่อยกวา่ & ปี และต้องถือหุ้นในวนัที�เสนอชื�อ

บคุคลเพื�อเข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการบริษัทด้วย 

เมื�อได้รับรายชื�อบคุคลที�เหมาะสม เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากลั�นกรองในเบื 1องต้น ก่อนนําเสนอให้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื�อบคุคลดงักลา่วเพื�อรับการเลือกตั 1งในการประชุมผู้ ถือหุ้นหรือไม ่
โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที�สิ 1นสดุ และบคุคลที�ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการ
บรรจชืุ�อในวาระการเลอืกตั 1งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเสนอตอ่ที�ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นเพื�อ
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั 1งอีกทางหนึ�งเช่นกนั 

อนึ�ง เลขานุการบริษัทยงัได้พิจารณาบุคคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการเสนอชื�อเพื�อเป็นกรรมการบริษัท
จากทําเนียบกรรมการและแหลง่ข้อมลูอื�นอีกด้วย 

ในการสรรหาผู้บริหารระดบัสงูสดุ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนร่วมกบัคณะกรรมการบริหาร ในการพิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบคุลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมให้
ดํารงตําแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่ และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

8.9 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทกําหนดระเบียบปฏิบตัิให้การเสนอชื�อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั 1งบคุคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยบคุคลที�ได้รับแต่งตั 1งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วม มีหน้าที�ดําเนินการเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมนั 1นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้
กําหนดให้บคุคลที�ได้รับแตง่ตั 1งนั 1น ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที�จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสยีงใน
เรื�องสําคญัในระดบัเดียวกบัที�ต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดําเนินการโดยบริษัทเอง ทั 1งนี 1 
การสง่กรรมการเพื�อเป็นตวัแทนในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมดงักลา่วเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท 

 นอกจากนี 1 ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกําหนดระเบียบให้บุคคลที�ได้รับแต่งตั 1งจากบริษัทนั 1น ต้องดแูลให้
บริษัทย่อยมีข้อบงัคบัในเรื�องการทํารายการเกี�ยวโยง การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ หรือการทํารายการสําคญั
อื�นใดของบริษัทดงักล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทํารายการ
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ข้างต้นในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกํากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทกึบญัชีของ
บริษัทยอ่ยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนักําหนดด้วย 

P.K การดูแลเรื)องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีการกําหนดข้อพึงปฏิบตัิในการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมลูสว่นตวัลกูค้าและคู่ค้า ไว้ใน
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื�อป้องกันไม่ให้สารสนเทศภายในที�ยงัไม่ได้เปิดเผย รั�วไหลไปสู่บคุคลภายนอก  ซึ�ง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดในการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ    โดยบริษัทฯ
ได้จัดทําจดหมายแจ้งกรรมการและผู้บริหารล่วงหน้า โดยให้หลีกเลี�ยงหรืองดการซื 1อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯใน
ช่วงเวลา %8 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ทั 1งนี 1เพื�อความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้กรรมการและ
ผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพื�อการซื 1อขายหลกัทรัพย์ที�ออกโดยบริษัทฯ อนัจะนํามาซึ�งผลประโยชน์ของตนเองและผู้ อื�น 
นอกจากนี 1 บริษัทฯ ได้กําหนดให้หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์มีการสาํรองชว่งเวลาทีGเหมาะสมในการทีGจะงดการเปิดเผย
ข้อมูล (Silent Period) ทีGเกีGยวข้องกบัผลประกอบการของบริษัทฯ แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 
เพืGอให้การดําเนินงานด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีGดี โดยมีการเปิดเผย
ข้อมลูทีGโปร่งใสและเทา่เทียม  

อนึ�ง บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯมีหน้าที�รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ที�ออกโดย
บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รวมทั 1งรายงานตอ่เลขานกุารบริษัท โดยเลขานกุารบริษัทจะรวบข้อมลูการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหารดงักลา่วนําเสนอให้ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทกุไตรมาส 

นอกจากนี 1 บริษัทฯได้กําหนดกรอบหน้าที�และความรับผิดชอบของพนกังาน ในรูปของคําบรรยายลกัษณะ
งาน (Job Description) ไว้อยา่งชดัเจน รวมทั 1งมีการฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ความเข้าใจหน้าที�งานของตนอยา่ง
ถกูต้อง รวมทั 1งระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท อย่างไรก็ตาม  ในการปฏิบตัิหน้าที�อาจเป็นเหตใุห้พนกังานได้ลว่งรู้ข้อมูล
ภายในบางประการ และอาจนําไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต  บริษัทฯ จึงกําหนดให้เฉพาะพนักงานที�มีหน้าที�
เกี�ยวข้องเท่านั 1นที�มีสิทธิรับทราบข้อมูลภายในที�สําคญัของบริษัท โดยเฉพาะข้อมลูทางการเงิน โดยการนําโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยกําหนดระดบัการเข้าถึงข้อมลูของพนกังานระดบัต่างๆ เพื�อให้มั�นใจว่าพนกังานเหลา่นั 1นจะมี
ความระมดัระวงัในการรักษาความลบัข้อมลูภายในของบริษัทฯ  ทั 1งนี 1 บริษัทฯจะแจ้งข้อมลูให้แก่ผู้ ที�เกี�ยวข้องทราบใน
เวลาที�เหมาะสมเท่านั 1น  โดยไม่ขดัต่อข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง นอกจากนี 1 บริษัทฯ มี
การจดัทําคํารับรองจากพนกังานทกุคนซึ�งครอบคลมุถึงการใช้ข้อมูลภายใน  และมีการกําหนดระเบียบข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ วา่ด้วยเรื�องการนําความลบัของบริษัทฯ ไปเปิดเผย เพื�อบงัคบัใช้  ในกรณีที�ตรวจพบวา่มีพนกังานผู้ใดฝ่าฝืนไม่
ปฏิบตัิตามโดยนําความลบัหรือข้อมลูทางการเงินของ บริษัทฯ ไปเปิดเผยโดยมิได้รับอนญุาต จะถือเป็นความผิดทาง
วินยัโดยพนกังานดงักลา่วจะถกูกรรมการสอบสวนพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯอยา่งเคร่งครัด 
รวมถึงในกรณีที�เกิดข่าวลือ หรือการรั�วไหลของข้อมูลที�ยังไม่ได้เปิดเผย จะมีการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื�อ
นําเสนอผู้บริหารพิจารณาชี 1แจงข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ อนึ�ง ในกรณีที�บริษัทฯได้ว่าจ้างบคุคลภายนอก
ดําเนินการปฏิบตัิงานบางประเภท  บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการทําข้อสญัญาสว่นของการรักษาความลบัของข้อมลูที�
อาจได้รับจากการปฏิบตัิงาน และผู้ รับจ้างจะต้องกําหนดให้พนกังานของตนมีหน้าที�รักษาความลบัของลกูค้า และห้าม
พนกังานหรือผู้บริหารของผู้ รับจ้างใช้ข้อมลูภายในที�ได้ลว่งรู้มาเพื�อการซื 1อขายหลกัทรัพย์ที�ออกโดยบริษัทฯ ไม่วา่เพื�อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื�น    
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ทั 1งนี 1 ในปี 	))* กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดในการใช้ข้อมูลภายในอย่าง
เคร่งครัด  ไม่ปรากฎว่ามีการซื 1อขายหลกัทรัพย์ที�ออกโดยบริษัทฯ ในช่วงเวลาที�ห้ามทําการซื 1อขาย และ บริษัทฯ ไม่ได้
รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี�ยวกบัการกระทําความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที�เกี�ยวกบัการใช้ข้อมลูภายในเพื�อ
ประโยชน์ของตนในทางมิชอบ 

P.L ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

ทีGประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครั DงทีG H/JKKp มีมติอนมุตัิแต่งตั Dงบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ซึGงเป็น
บริษัทในเครือข่ายของ KPMG International ทีGมีมาตรฐานในการทํางานทีGดี มีประสบการณ์และความเชีGยวชาญใน
ระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี pJKK  โดยมีนางสาวบงกช อํGาเสงีGยม ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขทะเบียน jp~� เป็นผู้มีอํานาจในการตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของบริษัทฯ   

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาํหรับงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย 

(หน่วย : บาท)  JKKL JKKK JKKA 

คา่ตอบแทนการสอบบญัชี
สาํหรับสาํนกังานสอบบญัชี* 

บริษัท j,620,000 j,620,000 j,620,000 
บริษัทยอ่ย 1,740,000 1,740,000 1,740,000 

รวม 5,360,000 5,360,000 5,360,000 

คา่ตอบแทนการสอบบญัชี
สาํหรับผู้สอบบญัชี 

 ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่บริการอืGน 
(Non-audit fee) 

 ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

*สํานกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกบัผูส้อบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบ
บญัชีสงักดั 
 

P.Z การปฎิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการที)ดีในเรื)องอื)นๆ 

สรุปการปฏิบัตติามหลกัการกาํกับดูแลกิจการประจาํปี 2556 

ในปี 	))* บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลด้านการกํากับดูแลกิจการอยู่ในระดับ 7 สัญลักษณ์ (หรือ

อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ) ต่อเนื!องเป็นปีที!  9 ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุของการประเมินในด้านการกํากบัดูแลกิจการ ตามการ
สาํรวจของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสาํนกังานคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) อีกทั 1งบริษัทฯ ยงัได้รับการประเมินผลในโครงการประเมินคุณภาพ

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี (AGM Assessment Project) จากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย (Thai 
Investors Association) อยู่ในระดบั 8?-88 คะแนน (หรือ ดีเยี!ยม) นอกจากนี 1 บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลสถาน

ประกอบกิจการดีเด่นจากกระทรวงแรงงานต่อเนื!องเป็นประจําทุกปี ซึ�งแสดงถึงการมุ่งมั�นเอาใจใส่และให้
ความสาํคญัตอ่พนกังานด้านแรงงานสมัพนัธ์เสมอมา 
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อนึGง บริษัทฯ มีความมุ่งมัGนในการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีGดี ตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึGงปัจจุบนับริษัทฯสามารถปฎิบตัิได้ตามหลกัทีGกําหนดไว้เป็นสว่นใหญ่ สําหรับหลกัการ
บางข้อบริษัทฯยงัไม่สามารถดําเนินการได้ในปัจจุบนั สืบเนืGองมาจากข้อจํากัดในด้านทรัพยากรทีGมี หรือบุคคลากร 
รวมถึงการคํานงึถึงความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจอนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสีย
ตา่งๆ 

สาํหรับพฒันาการทางด้านการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2556 แบง่ตาม 5 หมวดหลกัมีรายละเอียด
ที�สาํคญั ดงันี 1 

สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ มุ่งมั�นในการเพิ�มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการในการแจ้งข่าวสารข้อมูลที�จําเป็นของบริษัท
อย่างถกูต้อง รวดเร็วและทนัเวลา เพื�อให้มั�นใจว่าผู้ ถือหุ้นได้ข้อมลูที�เพียงพอในการตดัสนิใจ อีกทั 1งผู้ ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการซกัถาม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและการออกเสียงในที�
ประชมุผู้ ถือหุ้น  

นอกจากนี 1 บริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสง่คําถาม เสนอระเบียบวาระที�ประชุม 
และเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเพื�อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นประจําทุกปีผ่านทางจด
หมายถึงเลขานกุารบริษัท หรือ E-mail: co.secretary@robinson.co.th ซึ�งบริษัทฯได้มีการแจ้งผ่านระบบขา่วสารของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื�อแจ้งเตือนให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ รวมทั 1งได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์ตา่งๆ ในเรื�องดงักลา่วไว้บน website 
ของบริษัทฯ โดยผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ข้อมลูก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณากําหนดวาระการประชมุผู้
ถือหุ้นลว่งหน้าประมาณ 3 เดือน ทั 1งนี 1 ในปี 	))* ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น หรือเสนอชื�อบคุคล
เพื�อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 	))* แตอ่ยา่งใด 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี รวมถึงการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น โดย
ยึดถือแนวทางการปฎิบัติและดําเนินการตาม AGM Checklist ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  

เลขานกุารบริษัทฯ แจ้งกําหนดการ วนัและเวลาประชุมผู้ ถือหุ้นแก่กรรมการทกุทา่นเป็นการลว่งหน้า เพื�อให้
กรรมการทกุท่านสามารถจดัสรรเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการชดุยอ่ยและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เว้นแตก่รรมการบางทา่นจะมีเหตจํุาเป็นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  

• สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร 

บริษัทฯ มีการจดัสง่หนงัสือนดัประชุมที�มีรายละเอียด ข้อเท็จจริง เหตผุลในแต่ละระเบียบวาระการประชุม 
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที�ชดัเจนและเพียงพอประกอบแตล่ะวาระ  อาทิ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯได้นําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี พร้อมทั 1ง
นําเสนอนโยบายและหลกัเกณฑ์ที�ชัดเจนเกี�ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบ โดยแสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนแยกตามตําแหน่ง ประเภทของค่าตอบแทน และ
เปรียบเทียบจํานวนเงินที�ได้จ่ายในปีที�ผา่นมา 
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- การแต่งตั 1งกรรมการ บริษัทฯ มีการนําเสนอประวตัิและรายละเอียดเกี�ยวกับบุคคลที�เสนอเข้ารับ
การเลือกตั 1งเป็นกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น ทั 1งนี 1 ในการลงคะแนนเสียงเลือก
กรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกเป็นรายบคุคล 

- การแต่งตั 1งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี บริษัทฯได้มีการนําเสนอข้อมลูของผู้สอบบญัชีที�
เพียงพอเพื�อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระ จํานวนปีที�ผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วได้รับการแต่งตั 1ง
เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ (กรณีเสนอแต่งตั 1งผู้ สอบบัญชีรายเดิม) รวมถึงความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแตง่ตั 1งผู้สอบบญัชีและและคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี และ
มีการเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีที�ผา่นมา 

- การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตผุลที�เพียงพอและชดัเจนในการ
เสนอจํานวนเงินที�ขออนมุตัิ พร้อมทั 1งเปรียบเทียบกบัจํานวนเงินปันผลที�ได้จ่ายในปีที�ผา่นมา 

นอกจากนี 1 ยังมีการชี 1แจงถึงรายละเอียดของเอกสารที�ต้องใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุม โดยทําการ
เผยแพร่เอกสารประกอบทั 1งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน Website ของบริษัทรวมทั 1งหนังสือมอบฉันทะ (Proxy 
Form) แบบ ก. ข. และ ค. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัประชุม และมีการจัดสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนั
ประชมุไมน้่อยกวา่ 21วนั 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครั 1ง บริษัทฯ ไม่มีการเพิ�มวาระการประชมุหรือเปลี�ยนแปลงข้อมลูสาํคญัโดยมิได้
มีการแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และบริษัทฯ ไม่มีการแจกเอกสารที�มีข้อมลูเพิ�มเติมในที�ประชุม โดยเฉพาะวาระสําคญัที�ผู้
ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ โดยบริษัทฯ ได้ถือปฎิบตัิแนวทางนี 1อยา่งตอ่เนื�อง 

ในการจัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ มีการจัดทํารายงานการประชุมทั 1งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ มีการบนัทึกการประชุมในแต่ละวาระที�พิจารณาให้ครบถ้วนและชดัเจน มีการบนัทึกรายชื�อกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี หรือบคุคลที�เกี�ยวข้องอื�นๆ ในรายงานการประชุม พร้อมทั 1งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระการประชุม ทั 1งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  นอกจากนี 1 ยงัมีการบนัทึกคําถามและคําตอบที�ผู้ ถือหุ้นได้
ซกัถาม พร้อมทั 1งการบนัทกึชื�อผู้ถาม และกรรมการผู้ตอบด้วย  

• การจัดประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ ถือหุ้นที�เป็นนกัลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชุมและไม่มีการ
จํากดัสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ ถือหุ้นที�มาสาย ในด้านการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคนอย่างเทา่เทียมกนั และได้เตรียมความพร้อมทั 1งในด้านงานเอกสารที�
จําเป็นสาํหรับการลงทะเบียนรวมถึงอากรแสตมป์ การจดัเตรียมสถานที� อาหาร เครื�องดื�ม รวมถึงเวลาการนดัประชมุที�
เหมาะสม ซึ�งผู้ ถือหุ้ นมีระยะเวลาการลงทะเบียน 2 ชั�วโมงล่วงหน้าก่อนการประชุม ทั 1งนี 1 บริษัทฯ ได้นําระบบ
คอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนน ทั 1งนี 1เพื�อความรวดเร็วและมีข้อมลูที�เชื�อถือได้ 
รวมทั 1งมีบคุคลที�เป็นอิสระทําหน้าที�เป็นผู้ ที�ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุอีกด้วย 

บริษัทฯ มีการกําหนดรายชื�อกรรมการอิสระที�ไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกี�ยวกบัวาระการประชมุเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นมาประชมุแทน สามารถเลอืกมอบฉนัทะให้
บคุคลใดบคุคลหนึ�ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุแทนได้  
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• การดาํเนินการประชุมผู้ถอืหุ้น 

ก่อนการประชุมในแต่ละครั 1ง ประธานกรรมการบริษัทจะแจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม แจ้งสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียง ทําการชี 1แจงวิธีการลงคะแนน และนบัคะแนนอย่างชดัเจนต่อผู้ ถือหุ้น โดยการออกเสียงลงคะแนนจะ
นบั & หุ้น เป็น & เสยีง สว่นในกรณีที�เป็นวาระการพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยง บคุคลที�เกี�ยวโยง และผู้ ถือ
หุ้นที�มีสว่นได้เสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยบริษัทฯ มีการแจ้งข้อมลูในหนงัสอืเชิญประชมุอยา่งชดัเจนและครบถ้วน
เพียงพอ พร้อมกนันี 1 บริษัทฯ มีการแตง่ตั 1งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อให้ความเห็นถึงความสมเหตสุมผลของการเข้า
ทํารายการ และเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื�อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักลา่ว 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ เพื�อความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ พร้อมทั 1งนําระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาช่วยในการนบัคะแนนเสยีง ในการประชุมแตล่ะครั 1ง มี
การเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคําถามในแต่ละวาระ และให้เวลา
อภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ ซึ�งประธานฯ และผู้บริหารจะให้ความสาํคญักบัทกุคําถามและตอบข้อซกัถามอย่าง
ชดัเจน ตรงประเด็น และประธานฯ จะดําเนินการประชมุตามลาํดบัวาระการประชุม รวมทั 1งจะไม่มีการพิจารณาวาระ
อื�นใดนอกเหนือจากที�ได้กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม และภายหลงัจากการประชุมเสร็จสิ 1น บริษัทฯได้เก็บบตัร
ลงคะแนนทั 1งหมดจากผู้ ถือหุ้นเพื�อเก็บเป็นหลกัฐานอ้างอิงตอ่ไป  

การลงมติเลือกกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กําหนดให้การลงมติเลือกเป็นรายบคุคลเท่านั 1น และสง่เสริมให้ผู้
ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มการมอบฉนัทะแบบที�สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ (แบบมอบฉนัทะแบบ ข.)  บริษัทยงั
ได้จดัให้มีแบบฟอร์มการมอบฉนัทะสาํหรับ Custodian เพื�อผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศประเภทสถาบนั (แบบมอบฉนัทะ
แบบ ค.)   

ทั 1งนี 1 ในการประชมุแตล่ะครั 1ง บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติที�ประชมุภายในวนัทําการถดัไปโดยผา่นระบบเผยแพร่
ขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่บน website ของบริษัท อีกทั 1งมีการจดัทําบนัทึกรายงานการประชุมที�ถกูต้อง
ครบถ้วน รวมถึงการระบุผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ อีกทั 1งมีการบันทึกภาพการดําเนินการประชุม และทําการ
เ ผ ย แ พ ร่ ใ น  Website ข อ ง บ ริ ษั ท  www.robinson.co.th ใ น ส่ ว น ข อ ง  Investors แ ล ะ  IR webpage 
http://robins.listedcompany.com ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชมุ 

การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

• บริษัทฯ ยดึหลกัการปฎิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั โดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยยอ่มได้รับสทิธิขั 1น
พื 1นฐานและสิทธิอื�นที�พึงได้รับอยา่งเท่าเทียมกนักบัผู้ ถือหุ้นรายอื�น ๆ รวมถึงการให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ ถือหุ้น
ตามจํานวนหุ้นที�ถืออยา่งเทา่เทียมกนั  

• ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีสทิธิในการเสนอชื�อบคุคลเพื�อเป็นกรรมการและการเสนอวาระการประชมุ และได้รับการ
ปฏิบตัิโดยยตุิธรรมในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

• ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถเลอืก
ที�จะมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ�ง หรือกรรมการอิสระที�ได้รับการแต่งตั 1งโดยบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุและ
ออกเสยีงลงมติแทนได้ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายแสดงความคิดเห็นและซกัถามได้อยา่งทั�วถึง  
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• การสง่หนงัสอืเชิญประชมุตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ถือเป็นหลกัปฏิบตัิในการสง่หนงัสอืเชิญประชมุลว่งหน้า 21 วนั 
เป็นประจําทกุปี นอกจากนี 1 บริษัทฯ ได้จดัทําเอกสารประกอบการประชมุทั 1งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื�อ
อํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ และได้เผยแพร่ใน Website ของบริษัทรวมทั 1งหนงัสือมอบ
ฉันทะ (Proxy Form) แบบ ก. ข. และ ค. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวนัประชุม เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับ
เอกสารลว่งหน้า และมีเวลาศกึษารายละเอียดของข้อมลูก่อนวนัประชมุอยา่งเพียงพอ 

• บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ รวมทั 1งการเปลี�ยนแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพย์ตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส 

• บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง 
คู่สมรสและบุตรทีGยังไม่บรรลุนิติภาวะควรงดการซื Dอหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ในช่วงระยะเวลา 
H เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

• บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมการเกี�ยวกับการซื 1อขายหุ้น
อยา่งน้อย & วนัลว่งหน้าก่อนทําการซื 1อขาย โดยแจ้งผา่นฝ่ายงานเลขานกุารบริษัท 

• บริษัทฯ มีการกําหนดหน้าที�ความรับผิดชอบของผู้บริหารและหนว่ยงานไว้อยา่งชดัเจน  โดยได้วางข้อกําหนด
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบคุคลที�ได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลภายนอก หรือบคุคล
ที�ไม่มีหน้าที�เกี�ยวข้อง ซึ�งจะก่อให้เกิดวามเสียหายต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม เว้นแตเ่ป็นการเผยแพร่ตอ่สาธารณชน
ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถกูลงโทษทางวินยัของบริษัทฯ  

• ในการพิจารณาเรื�องที�เกิดหรืออาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการ
ระหว่างกนั บริษัทฯ มีการดําเนินการตามกฎหมาย ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์อย่างเคร่งครัด โดยรายการ
ระหว่างกันได้กระทําอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ 
length) ในกรณีที�ต้องมีการพิจารณาเรื�องที�เกิดหรืออาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที�
เกี�ยวโยงกนัหรือรายการระหว่างกนั กรรมการผู้ ที�มีสว่นเกี�ยวข้องต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาอนมุตัิรายการ
ดงักลา่ว 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance) 

บริษัทฯ ดแูลให้ความสาํคญัตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ เพื�อให้ได้รับสทิธิตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัผู้มีสว่นได้
เสยี และ/หรือตามข้อตกลงที�มีกบับริษัทฯ และบริษัทฯ ยงัได้คํานึงถึงความสําคญัของการปฏิบตัิต่อทกุฝ่ายด้วยความ
เป็นธรรม และไม่รับสินบนหรือผลประโยชน์อื�นใดที�ขดัต่อกฎหมาย และส่งเสริมการต่อต้านคอรัปชั�น โดยได้มีการ
กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ รวมทั 1งบริษัทฯ ได้จดัทําช่องทางในการติดตอ่ร้องเรียนให้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทาง email : cghotline@robinson.co.th ซึ�งสามารถติดต่อร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้
โดยตรง โดยมีคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับเรื�องร้องเรียนดงักลา่ว นอกจากนี 1 บริษัทฯ ได้
มีการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสมํ�าเสมอ รวมถึงการสื�อสารภายในองค์กรผ่านเครื�องมือต่างๆ 
เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้เข้าใจและตระหนกัถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที�บริษัทฯ ใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และปรารถนาให้ทุกคนในองค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบตัิตนอย่างเคร่งครัด เพื�อส่งเสริม
พฤติกรรมที�แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้ ที�มีสว่นได้เสีย เนื�องจากบริษัทฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีว่า ผู้มีสว่นได้เสีย
เหลา่นี 1จะมีสว่นสนบัสนนุตอ่ความสาํเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี 1 
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• ผู้ ถือหุ้น – บริษัทฯ มีความมุง่มั�นที�จะดําเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอยา่งมั�นคงโดยยดึหลกับรรษัทภิบาลที�
ดีเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างยั�งยืน บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิต่อ
ผู้ ถือหุ้นทกุรายโดยเทา่เทียมกนั  บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการรับทราบข้อมลูที�จําเป็นเพื�อใช้ในการ
ประเมินการบริหารงานของบริษัทฯ โดยเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน พร้อมข้อมูลสนบัสนนุที�
ถกูต้องในเวลาที�กําหนด เพื�อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น  

• พนกังาน – บริษัทฯ ได้สง่เสริมการปฏิบตัิงานตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีในระดบัพนกังาน รวมถึงการ
สร้างความเข้าใจและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ  โดยใช้สื�อ
สิ�งพิมพ์ “Hello Robinson” เป็นสื�อกลางในการเผยแพร่ความรู้ในเรื�องดังกล่าวให้กับพนักงาน เพื�อสร้าง
ความเข้าใจและกําหนดแนวทางในการปฏิบตัิงานที�ดีให้แก่พนกังานได้อยา่งใกล้ชิดและทั�วถึงมากขึ 1น โดยได้
มีการเผยแพร่วารสารดงักล่าวให้แก่พนกังานทุกระดบัชั 1นเป็นรายไตรมาส อีกทั 1งยงัได้มีการจัดอบรมด้าน
จรรยาบรรณขององค์กรให้แก่พนกังาน โดยได้บรรจุเป็นสว่นหนึ�งของการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ เพื�อสร้าง
ความเข้าใจและกําหนดแนวทางการปฏิบตัิที�ดีให้แก่พนกังานเข้าใหม่ทกุคน นอกจากนี 1 บริษัทฯ มุ่งพฒันา
และเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังานและบริษัทฯ อย่างต่อเนื�อง โดยมีการปฏิบตัิต่อพนกังาน
ตามข้อบงัคบัของกฎหมายแรงงานและสวสัดิการสงัคม และให้ความเคารพตอ่สทิธิสว่นบคุคลอยา่งเคร่งครัด 
ตลอดจนการให้ผลตอบแทนและสวสัดิการพนกังานอย่างเหมาะสม เมื�อเปรียบเทียบกบักลุม่ธุรกิจเดียวกัน 
อาทิเช่น การจดัตั 1งกองทนุสํารองเลี 1ยงชีพ จดัตั 1งสหกรณ์ออมทรัพย์สําหรับพนกังาน การให้ทนุการศึกษาแก่
บตุรของพนกังานที�มีผลการเรียนดีเดน่ และการตรวจสขุภาพประจําปีให้แก่พนกังาน เป็นต้น โดยบริษัทฯ จดั
ให้มีหน่วยงานที�ดูแลงานด้านสวสัดิการพนักงานโดยเฉพาะประจําทุกสาขาเพื�อให้มั�นใจว่า พนกังานของ
บริษัทฯ รวมถึงพนกังานขายหน้าร้านที�เป็นลูกจ้างของคู่ค้า ได้รับการปฏิบัติที�ดีจากบริษัทฯ และทํางาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมที�เหมาะสม ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ อีกทั 1ง บริษัทฯ ยงัให้
ความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล ทั 1งในด้านความรู้ความสามารถ 
สขุภาพจิต และจริยธรรม โดยพนกังานในทุกระดบัมีโอกาสได้รับการพฒันาสง่เสริมความรู้ความสามารถ
อย่างทั�วถึงและต่อเนื�อง อีกทั 1งสง่เสริมการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีเพื�อเป็นการสร้างคณุค่าแก่พนกังานและ
บริษัทฯ  รวมถึงการจดักิจกรรมตา่งๆ สาํหรับพนกังานเพื�อเสริมสร้างการทํางานเป็นทีมที�แนน่แฟ้นยิ�งขึ 1นและ
สร้างบรรยากาศที�ดีระหวา่งกนั 

• คูค้่าและ/หรือเจ้าหนี 1 – บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคูค้่าและ/หรือเจ้าหนี 1 โดยการรักษาและปฏิบตัิตามเงื�อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที�มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี 1 อย่างเคร่งครัด และมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม อีกทั 1งได้วาง
ข้อกําหนดห้ามมิให้ผู้บริหาร หรือพนกังาน เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื�นใดที�ไม่สจุริตใน
การค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี 1 โดยหากบริษัทฯ หรือคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี 1 พบหรือทราบข้อมูลว่ามีการ
กระทําที�ไม่สจุริตเกิดขึ 1น จะรีบแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลเพื�อพิจารณาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและป้องกัน
ความเสยีหายที�อาจเกิดขึ 1นในอนาคต 

• ลกูค้า – บริษัทฯ มุ่งมั�นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าด้วยสินค้าที�สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าด้วยสินค้าที�ดีมีคุณภาพ ในราคาที�เหมาะสม และบริการเป็นเลิศ โดยดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง 
เป็นธรรม รวมถึงการให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าตามข้อเท็จจริง ไม่โฆษณาชวนเชื�อนอกจากนี 1 บริษัทฯ มี
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นโยบายในการรักษาข้อมูลที�เป็นความลบัของลกูค้าอย่างจริงจัง รวมทั 1งการเปิดโอกาสให้แก่ลกูค้าในการ
ร้องเรียน หรือสอบถามข้อมลูได้ตลอดเวลา 

• คูแ่ขง่ – บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตัิงานภายใต้กรอบ กติกา มารยาทของการแข่งขนัที�ดี ไมม่ีการนําเอา
กลยทุธ์การตดัราคาคูแ่ขง่ขนัหรือกลยทุธ์ใดๆ ที�ไมส่จุริต เพื�อทําลายคูแ่ขง่ขนั 

• ชุมชนและสิ�งแวดล้อม – บริษัทฯ มีนโยบายในการให้การสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์กับชุมชนและ
สิ�งแวดล้อมอยา่งต่อเนื�อง รวมทั 1งได้สง่เสริมให้พนกังานและลกูค้ามีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมหรือโครงการ
เพื�อสงัคมและสิ�งแวดล้อมมากขึ 1น และบริษัทฯ จะไม่ทําการใดๆ หรือสนบัสนนุการกระทําใดๆ ที�ผิดกฎหมาย 
และก่อให้เกิดผลเสยีหายตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ หรือชมุชน  

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

• บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูที�ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียม และทนัเวลา ทั 1งรายงานด้านการเงิน และ
ข้อมูลธุรกิจผ่านช่องทางสื�อสารของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และ website ของบริษัท www.robinson.co.th ใน
สว่น Investors อย่างสมํ�าเสมอ อีกทั 1งบริษัทฯ มี IR webpage: http://robins.listedcompany.com ซึ�งเป็น
ช่องทางในการสื�อสารสําหรับผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ ที�สนใจข้อมูลของบริษัทฯ โดยได้
ดําเนินการปรับปรุงการนําเสนอข้อมูลต่างๆ ให้มีรูปแบบที�น่าสนใจ การเข้าถึงข้อมูลที�จําเป็นสามารถทําได้
ง่าย เพื�อเป็นช่องทางที�สําคญัของผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ทั 1งนี 1 ข้อมลูดงักล่าว
ต้องไมม่ีผลตอ่สถานะการแขง่ขนัของบริษัทฯ 

• งานด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์  ได้รับมอบหมายให้ดูแลโดย ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ กองบริหารการเงินและนัก
ลงทนุสมัพนัธ์ ร่วมด้วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ทําหน้าที�ในด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื�อสื�อสารข้อมลูสําคญัที�
เป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนสถาบนั ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ สื�อมวลชน และประชาชนทั�วไป รวมถึง
รายงานการปฎิบตัิงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ต่อที�ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส อยา่งไร
ก็ดี การเปิดเผยข้อมูลทีGเกีGยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ แก่ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ ต้องมีช่วงเวลาสํารองทีGเหมาะสมในการทีGจะงดการเปิดเผยข้อมลูเพืGอให้การดําเนินงานด้านนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีGดี โดยมีการเปิดเผยข้อมลูทีGโปร่งใสและเทา่
เทียม ทั 1งนี 1 ในรอบปีนี 1 งานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ที�ได้ดําเนินการ ได้แก่ 
1. การต้อนรับนกัลงทนุและนกัวเิคราะห์ที�ขอพบ (Company Visit) หรือผา่นทางโทรศพัท์ (Conference 

Call) เป็นจํานวนทั 1งสิ 1น &5% ราย หรือคดิเป็น &	% ครั 1ง (หมายเหต ุ : จํานวนครั�งที�นกัลงทนุและ
นกัวิเคราะห์ขอเข้าพบ จะนบัตามครั�งที�เข้ามาขอพบจริงโดยคิดตามรายบริษัท) 

2. การเข้าร่วมประชมุนกัลงทนุที�จดัขึ 1นทั 1งในประเทศและตา่งประเทศ รวมทั 1งหมด &5 ครั 1ง อนัได้แก ่

- Investor Conference ในประเทศ  จํานวน 7 ครั 1ง 

- Investor Conference ตา่งประเทศ  จํานวน 5 ครั 1ง 

- Non Deal Road Show ตา่งประเทศ  จํานวน % ครั 1ง 
3. การเข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day) ซึ�งจดัโดยตลาดหลกัทรัพย์เป็นประจํา

ทกุไตรมาส  
4. การจดัประชมุนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็นประจําทกุไตรมาส 
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5. การจดังานเยี�ยมชมกิจการ (Store Visit) สําหรับนกัลงทุนและนกัวิเคราะห์ จํานวน &4 ครั 1ง นอกจากนี 1 
บริษัทฯ ได้เรียนเชิญนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์เข้าเยี�ยมชมและร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดสาขาใหม่ “โร
บินสนั กาญจนบรีุ” อยา่งเป็นทางการ เมื�อวนัที� 	6 กมุภาพนัธ์ 	))* 

        ทั 1งนี 1 เพื�อเป็นช่องทางในการสื�อสารระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ ผู้สนใจสามารถติดตอ่งาน
นกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ได้ที� 

ผู้ติดตอ่ :  นางสาวจิราพรรณ ทองตนั  
  ผู้ อํานวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชัGน จํากดั 
ที�อยู ่:  บมจ.ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั 
  4/4  ชั 1น &5 ถนนพระราม 4 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ &8%&8 
โทรศพัท์ :  8	 &*4 	)88 ตอ่ 57)8-	  
โทรสาร :  02 169 2577 
E-mail:   ir@robinson.co.th 

• ในด้านคณุภาพของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ (ซึ�ง
ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท) และสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี  โดย
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั 1งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื�อทําหน้าที�ดูแล 
รับผิดชอบเกี�ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายใน สาํหรับรายงานทางการเงิน
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า รายงานดงักลา่วได้มีการจดัทําขึ 1นตามมาตรฐานการบญัชีที�
รับรองทั�วไป และใช้นโยบายบัญชีที�เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั 1งมีการเปิดเผยข้อมูล
สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย   

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)  

องค์ประกอบ 

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระจํานวนทั 1งสิ 1น ) ท่าน สงูกว่า & ใน % ของจํานวนกรรมการ
ทั 1งคณะ ซึ�งองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ทําให้มีความชัดเจนในการถ่วงดุลอํานาจดําเนินการที�
เหมาะสม 

อนึ�ง คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบนั กรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติที�หลากหลายทั 1งในด้านทกัษะและ
ประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจค้าปลีก และห้างสรรพสินค้า รวมถึงความสามารถ และความเชี�ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เช่น การบญัชี การเงิน และกฎหมาย เป็นต้น ซึ�งเป็นไปตามนโยบายในการสรรหากรรมการ โดยได้พิจารณาถึง
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และทกัษะที�จําเป็นที�ยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ 
นอกจากนี 1 กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อกําหนดของบริษัทฯ ซึ�งได้กําหนดให้มีความเข้มกว่า
ข้อกําหนดขั 1นตํ�าของสํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยกรรมการจํานวน 1	 ท่าน 
มีโครงสร้างดงันี 1 
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- กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 1 ทา่น 

- กรรมการที�ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร  * ทา่น 

- กรรมการอิสระ 5 ทา่น 

โดยกรรมการที�เป็นอิสระ คิดเป็นร้อยละ 41.7 ของจํานวนกรรมการทั 1งคณะ (12 ทา่น) 

บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�และความรับผิดชอบที�สาํคญัดงันี 1 

• ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัย์สจุริต รวมทั 1งต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้นโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และกระทําเยี�ยงวิญcูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั 1นจะพึงกระทํา
ภายใต้สถานการณ์อยา่งเดียวกนั 

• กําหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ แผนงานและงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื�อง เพื�อให้มั�นใจวา่การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดและสามารถ
จดัการอปุสรรคปัญหาที�อาจเกิดขึ 1นได้อยา่งทนัเวลา 

• จดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที�สาํคญัตา่งๆ ให้เป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ
อยา่งสมํ�าเสมอ 

• พิจารณาอนมุตัิรายการที�สาํคญัตามขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการ ตามที�กฎหมายและข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ กําหนดรวมถึงพิจารณาอนมุตัิงบประมาณรายจ่ายลงทนุที�มีวงเงินมากกวา่ 	88 ล้านบาท 

• พิจารณาแต่งตั 1งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื�อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจําเป็น โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยอยา่งสมํ�าเสมอ 

• กรรมการที�เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ์การบริหารงาน การใช้
ทรัพยากร การแต่งตั 1งกรรมการและการกําหนดมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจ รวมทั 1งพร้อมที�จะคดัค้านการ
กระทําของฝ่ายจดัการหรือกรรมการอื�น ในกรณีที�มีความเห็นขดัแย้งในเรื�องที�มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนั
ของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

• จดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื�อถือได้ และ
ทนัเวลา 

• จดัให้มีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที�มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

• จดัให้มีกระบวนการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ�งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหาร
ความเสี�ยงที�สาํคญัได้ 

• จดัให้มีเลขานกุารบริษัทเพื�อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ 
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง 



สว่นที� 	 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ - การกํากบัดแูลกิจการ 

  71   

• จดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน เพื�อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

• จดัให้มีการดําเนินงานตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี และสนบัสนนุให้มีการสื�อสารไปสู่ทกุคนในบริษัทให้
ได้รับทราบ ยดึถือปฏิบตัิอยา่งจริงจงั 

• จดัให้มีกระบวนการที�ชดัเจนและโปร่งใสเกี�ยวกบัการทํารายการระหวา่งกนั 

• จัดให้มีกระบวนการที�ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื�อพบหรือมีข้อ
สงสัยเกี�ยวกับรายการหรือการกระทํา ซึ�งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

• จดัให้มีการกําหนดแผนการสบืทอดตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 

• ปฏิบตัิหน้าที�อื�นใดเกี�ยวกบักิจการของบริษัทฯ ตามที�ผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการจะดํารงตําแหน่งนี 1ให้กับบริษัทจดทะเบียนอื�นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยไม่เกินกว่า ) บริษัท ในขณะที�รับตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เพื�อให้ความมั�นใจได้ว่ามีเวลาเพียงพอในการ
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ เพื�อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท  และกรรมการผู้จดัการใหญ่จะดํารงตําแหนง่นี 1
ในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง & แหง่เทา่นั 1น เพื�อให้มีเวลาเพียงพอในการกํากบัดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เทา่นั 1น 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหนง่กรรมการติดต่อกนัได้ไม่เกิน 	 วาระ
โดยสามารถตอ่ได้อีก & วาระ ทั 1งนี 1เพื�อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ และเพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 

นอกจากนี 1 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้ ที�เกี�ยวข้อง มีหน้าที�ในการเปิดเผย
ข้อมลูการมีสว่นได้เสีย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของทกุปี รวมถึงการกําหนดให้กรรมการ และผู้บริหารเปิดเผยข้อมลูการ
ถือครองหลกัทรัพย์ และแจ้งตอ่เลขานกุารบริษัททกุครั 1งเมื�อมีการเปลี�ยนแปลง 

คณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆเพิ�มเติมตามที�พิจารณาว่าจําเป็นและเหมาะสมซึ�งแต่งตั 1งโดย
คณะกรรมการบริษัท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อดแูลงานเฉพาะเรื�องที�ต้องการความเชี�ยวชาญเฉพาะด้าน และกลั�นกรอง
งานเหล่านั 1นแทนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั 1งกําหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที�กําหนดไว้เป็นประจํา นอกจากนี 1 คณะกรรมการบริษัทยงัได้มีการแตง่ตั 1งเลขานกุาร
บริษัทตามที�ได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน บริษัทฯ มี
คณะกรรมการชดุยอ่ยที�แตง่ตั 1งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ�งประกอบด้วย 
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ  โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระจํานวนไม่น้อยกว่า 3 
คน และอยา่งน้อย 1 คนต้องเป็นผู้ ที�มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบญัชีหรือการเงิน  

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อยา่งน้อย 2 คน  ทั 1งนี 1สดัสว่นของกรรมการอิสระต้องไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั 1งคณะ และมี
กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ   

3. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ�ง
หนึ�งของคณะกรรมการทั 1งหมด และมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ   

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนไมน้่อยกวา่กึ�ง
หนึ�งของคณะกรรมการทั 1งหมด และมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ  

5. เลขานกุารบริษัท ได้รับการแต่งตั 1งจากคณะกรรมการบริษัทให้ทําหน้าที�รับผิดชอบดูแลงานด้านเลขานกุาร
บริษัทตามที�กฎหมายกําหนดไว้  

การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ�าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ & ครั 1ง และไมน้่อยกว่า 5 
ครั 1งต่อปี ทั 1งนี 1 บริษัทฯ ได้มีการกําหนดตารางการประชุมประจําไตรมาสไว้ลว่งหน้าตลอดทั 1งปี และมีการส่งหนงัสือ
เชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั 1งให้กรรมการลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อน
วันประชุม เพื�อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ นอกจากนี 1 กรรมการทุกคนมีสิทธิที�จะตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการประชุมและเอกสารสําคญัอื�นๆ ในกรณีที�มีข้อสงสยักรรมการอื�นและฝ่ายจดัการต้องดําเนินการเพื�อตอบ
ข้อสงสยันั 1นอยา่งชดัเจน   ซึ�งในปี 2556 ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัททั 1งสิ 1น 6 ครั 1ง 

ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท จะร่วมกัน
พิจารณาวาระการประชมุ และเรื�องที�สาํคญั อนัได้แก่ รายการได้มาหรือจําหนา่ยทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทยอ่ยที�มี
ผลกระทบสําคญัต่อบริษัทฯ การขยายโครงการลงทนุ รวมถึงการทํารายการเกี�ยวโยง จะมีการนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณากลั�นกรองและแสดงความเห็นก่อนเสนอต่อที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ทั 1งนี 1 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที�ในการพิจารณาให้
ความเห็นต่อการทํารายการระหว่างกนัที�มีนยัสําคญัเพื�อพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ เป็นสําคญั นอกจากนี 1 ยงัได้มีการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วในงบการเงินทกุไตรมาส รายงาน
แบบ 56-1 และรายงานประจําปีเป็นประจํา 

กรณีที�การประชมุวาระใดๆ ที�มีกรรมการคนใดเป็นผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในวาระที�พิจารณา ต้องออกจากที�ประชุม
ก่อนเริ�มการพิจารณาเรื�องในวาระนั 1นๆ 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการแตล่ะคณะในปี 	556 เป็นดงันี 1  

ทั 1งนี 1 ในปี 	))* กรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหารได้มีการประชมุระหวา่งกนัเอง โดยไมม่ีฝ่ายจดัการ จํานวน & ครั 1ง 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบประเมินเป็นประจําทกุปี  

ทั 1งนี 1 บริษัทฯได้จดัสง่แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการแต่ละท่าน 
ประเมินตนเอง โดยเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ รวบรวมผลการประเมินดงักลา่ว และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ 1น  โดย
แบบประเมินผลได้ครอบคลมุในด้านตา่งๆ โดยแบง่เป็น 7 หมวด อนัได้แก่  

&) ความพร้อมของกรรมการ )) การติดตามรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน 
	) การกําหนดกลยทุธ์และวางแผนธุรกิจ *) การประชมุคณะกรรมการ 
%) การจดัการความเสี�ยงและการควบคมุภายใน 7) อื�นๆ 
5) การดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

ซึ�งคะแนนการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมในปี 	))* ได้คะแนนเฉลี�ย
เทา่กบัร้อยละ 4*.5 

รายชื!อกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการแต่ละคณะ (ครั:ง) 

คณะ        
กรรมการ

บริษัท 

คณะ        
กรรมการ  
บริหาร 

คณะ        
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ        
กรรมการ      
สรรหา 

คณะ        
กรรมการ

บรรษัทภบิาล 

คณะ        
กรรมการ 

บริหารความ
เสี!ยง 

การประชุม
ผู้ถือหุ้น 

&. นายสทุธิศกัดิM จิราธิวฒัน์ 6/6 -      -   - -   - 1/1 

	. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ 5/6  6/6     -   3/3 -  - 1/1 

%. นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ 5/6   6/6    -  - - - 1/1 

4. นายทศ  จิราธิวฒัน์ 2/6  6/6    -  3/3 - - 0/1 

5. นายปรีชา  เอกคณุากลู 6/6  6/6   - - - 4/4 1/1 

6. นายปิยะ  งุ่ยอคัรมหาวงศ์ 5/6 6/6   - - 2/2 - 1/1 

7. นายปัณฑิต มงคลกลุ 6/6 6/6   - - 2/2 - 1/1 

6. นายสมชยั อภิวฒันพร  6/6 -   6/6 3/3 - - 1/1 

4. นายวิทยา ชวนะนนัท์ 6/6 -   6/6 3/3 - 4/4 1/1 

&8. นายจรัล  มงคลจนัทร์ 6/6 -   6/6 - - 4/4 1/1 

11. นายครรชิต  บนุะจินดา 6/6 - - - - - 1/1 

12. นายโยธิน  อนาวิล 6/6 -   6/6 - 2/2 - 1/1 
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สําหรับการประเมินผลการปฎิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ซึ�งบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแบบประเมิน
การปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยจดัทําแบบประเมินให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตั 1งแตปี่ 	))5 โดยแบบประเมินผลแบง่เป็น % หมวด อนัได้แก่ 

&) การประเมินความคืบหน้าของแผนงาน  

	) การวดัผลการปฏิบตัิงาน ซึ�งครอบคลมุการปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ &8 หวัข้อ คือ 
 - ความเป็นผู้ นํา      - ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
 - การกําหนดกลยทุธ์     - การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
- การปฏิบตัิตามกลยทุธ์    -  การสบืทอดตําแหนง่ 
-  การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน  -  ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
-  ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ   -  คณุลกัษณะสว่นตวั 

%) การพฒันากรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ซึ�งผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 	))* โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาผลการประเมิน พร้อมรายงานสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อ
พิจารณารับทราบ 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ สง่เสริมให้กรรมการทกุท่าน รวมถึงเลขานกุารบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) รวมถึงการฝึกอบรมตามสถาบนัต่างๆ เพื�อเพิ�มความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถนํามาพฒันาระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ ในปี 2556 กรรมการ
บริษัทฯ ร้อยละ 92 ของจํานวนกรรมการทั 1งหมดได้ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้ว  

ทั Dงนี D ในปี JKKp บริษัทได้นําเสนอหลักสูตรการอบรม ให้กรรมการทีGยังไม่ได้รับการอบรมพิจารณา แต่
เนืGองจากกรรมการบางท่านติดภารกิจสาํคญั จึงทําให้ยงัไม่ได้เข้ารับการอบรมดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี บริษัทจะนําสง่แผน
ตารางหลกัสตูรการอบรมล่วงหน้าเพืGอให้กรรมการพิจารณา และสามารถจัดสรรวนัและเวลาได้อย่างลงตวัสําหรับปี
ถดัไป 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่อาวุโส จะต้องมีการจัดทํา
แผนการพฒันาและสบืทอดงาน (Succession Plan) และรายงานความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ มุ่งหวงัในการสร้างความสําเร็จในทางธุรกิจควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคมและสิGงแวดล้อม โดยได้ให้
ความสําคญัในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและมีนโยบายส่งเสริมในเรืGองนี Dเสมอมา โดยมีนโยบายเน้นใน j ด้าน
หลกั คือ การศึกษา สงัคม และสิGงแวดล้อม ซึGงรวมถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมทีGอยู่ในสว่นกระบวนการทํางานของ
บริษัทฯ และสว่นทีGเกีGยวเนืGองกบัชุมชนหรือสิGงแวดล้อมต่างๆ อีกทั Dงได้สนบัสนนุการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมให้
เกิดขึ Dนในองค์กร โดยบริษัทฯ เชืGอว่าพนกังานทกุคนล้วนเป็นบุคคลสําคญัต่อการพฒันาสงัคมและสิGงแวดล้อม จึงได้
ปลกูจิตสํานึกให้กบัพนกังานทกุระดบัชั Dนให้ตระหนกัถึงความสําคญัของชุมชน สงัคมและสิGงแวดล้อม ผ่านระบบการ
ประชาสมัพนัธ์ภายในของบริษัทฯ รวมทั Dงได้เปิดโอกาสให้พนกังาน รวมถึงลกูค้าได้มีสว่นร่วมกบับริษัทฯ ในการจดัทํา
โครงการตา่งๆ เป็นประจําทกุปี โดยบริษัทฯ มุง่หวงัให้โครงการตา่งๆ นั Dนสามารถสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่สงัคม 

การดาํเนินการและการจัดทาํรายงาน 

บริษัทฯ กําหนดผู้มีส่วนได้เสียโดยแบ่งเป็น p กลุ่ม อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าหรือเจ้าหนี D ลกูค้า คู่
แข่งขนั และชุมชนและสิGงแวดล้อม และได้จดัทํารายงานโดยกําหนดหลกัการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมทีG
จัดทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึGงได้กําหนดไว้เป็นหลกัการ ~ ข้อ ซึGงบริษัทฯ ได้มีการดําเนินการด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมตามหลกัการข้างต้น ดงันี D 

C) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ประกอบกิจการโดยปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม รวมทั Dงปฏิบตัิงานภายใต้
กรอบของกฎหมายและเงืGอนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการแข่งขนัทางการค้าทีGเป็นธรรมโดยไม่
นําเอากลยุทธ์ใดๆ ทีGไม่สุจริตเพืGอทําลายคู่แข่งขนั นอกจากนี D บริษัทฯ ได้ปลกูจิตสํานึกให้พนักงานยึดมัGนในความ
ซืGอสตัย์และคณุธรรมทั Dงในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต และปฏิบตัิต่อลกูค้า คู่ค้า และผู้ ร่วมงานทกุระดบั
อยา่งยตุิธรรม  

J) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษัทฯ มุง่ให้การปฏิบตัิงานหรือคิดการใดๆ เป็นไปด้วยความสจุริต ถกูต้องโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ 
โดยกําหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจในด้านการทํางานทีGยึดถือความซืGอสตัย์ และให้พนกังานถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 
โดยพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่หวัGนไหวต่อสิGงล่อใจ จูงใจ อามิสสินจ้าง เพืGอการกระทําทีGผิดต่อจรรยาบรรณ 
กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการไมรั่บเงินสดหรือตราสารทีGเปรียบเสมือนเงินสด หรือของมีคา่ เช่น ทองคํา 
เพชร ฯลฯ เพืGอประโยชน์สว่นตน อีกทั Dงในการให้หรือรับของขวญั ของกํานลั หรือจดัสงัสรรค์ ต้องไม่เกินกว่ามารยาท
ทางสงัคม หรือเป็นทีGยอมรับได้ทางธุรกิจ และต้องไม่เสนอสญัญา เรียกร้อง หรือรับสินบนใดๆ ไมว่่าทางตรง ทางอ้อม 
หรือผา่นทางบคุคลทีGสาม เพืGอแลกกบัการได้รับผลประโยชน์สว่นตน ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม 
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r) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ปฏิบตัิในด้านการให้ความเคารพตอ่สทิธิมนษุยชนอยา่งเคร่งครัด โดยดแูลให้ความสาํคญัตอ่ผู้มีสว่น
ได้เสยีทกุกลุม่เพืGอให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายทีGเกีGยวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสยี และ/หรือตามข้อตกลงทีGมีกบับริษัทฯ  อีกทั Dง
ได้กําหนดแนวทางในการปฏิบัติแก่พนกังานให้ปฏิบัติตนกับผู้ ร่วมงานและผู้ อืGนทีGเกีGยวข้องด้วยมารยาทอันงดงาม 
สภุาพ มีนํ Dาใจ มีมนุษยสมัพนัธ์อนัดี และเป็นแบบอย่างทีGดี รวมทั Dงปฏิบตัิกับทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั ให้เกียรติและ
เคารพต่อสิทธิสว่นบุคคลโดยปราศจากการคุกคามและแบ่งชนชั Dน รวมถึงความแตกต่างระหว่างเชื Dอชาติ วฒันธรรม 
ศาสนา รวมถึงการให้ความเคารพในความเป็นสว่นตวั ข้อมลูสว่นบคุคล ความมีอิสระในการกระทําใดๆ ตามสิทธิอนั
ชอบธรรมตามหน้าทีGการงาน ตามกฎหมายและสทิธิมนษุยชน 

A) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ มุ่งมัGนเอาใจใสใ่นด้านการปฏิบตัิต่อแรงงานหรือพนกังานด้วยความเป็นธรรมและให้ความสําคญัใน
ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการทีGดีแก่พนกังานเสมอมา โดยปฏิบตัิต่อพนกังานตามข้อบงัคบัของกฎหมายแรงงาน
และสวสัดิการสงัคม รวมถึงการให้ผลตอบแทนและสวสัดิการพนกังานอย่างเหมาะสม อีกทั Dงบริษัทฯ ได้เอาใจใสใ่น
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนกังานมาโดยตลอด ซึGงทําให้บริษัทฯ ได้รับ
รางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการ และรางวลัด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน จากกระทรวงแรงงานต่อเนืGองเป็นประจําทุกปี นอกจากนี D บริษัทฯ ยงัส่งเสริมให้ 
พนกังานทกุระดบัมีโอกาสได้รับการพฒันาศกัยภาพทั Dงในด้านความรู้ความสามารถ สขุภาพจิต และจริยธรรม อย่าง
ทัGวถึงและต่อเนืGอง รวมถึงการได้รับความเป็นธรรมต่อการพิจารณาแต่งตั Dง การโยกย้าย โดยคํานึงถึงความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานเป็นเกณฑ์ อีกทั Dงพนกังานมีสิทธิในการร้องเรียน กรณีทีGไม่ได้รับความ
เป็นธรรมตามระบบและกระบวนการทีGกําหนดไว้ 

K) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 บริษัทฯ มุง่นําเสนอสินค้าทีGดีมีคณุภาพ ในราคาทีGเหมาะสม และมอบความคุ้มค่าให้ลกูค้าทกุคนด้วยบริการ
ทีGดีทีGสดุ และให้บริการตามมาตรฐานการบริการอย่างเต็มทีG ด้วยความเต็มใจและจริงใจโดยไมห่วงัสิGงตอบแทน รวมทั Dง
ให้คําแนะนําปรึกษากบัลกูค้าอย่างถกูต้องครบถ้วน โดยให้ข้อมลูสินค้าแก่ลกูค้าตามข้อเท็จจริง ไม่โฆษณาชวนเชืGอ 
เพืGอให้ลกูค้าเข้าใจและได้รับประโยชน์สงูสดุ รวมถึงการรักษาข้อมูลทีGเป็นความลบัของลกูค้า ซึGงบริษัทฯ ได้กําหนด
นโยบายการรักษาความลบัของลกูค้าไว้อยา่งเคร่งครัด อีกทั Dงบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้แก่ลกูค้าร้องเรียน หรือสอบถาม
ข้อมลูได้ตลอดเวลา เพืGอรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าอยา่งตอ่เนืGอง 

L) การดูแลรักษาสิ)งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดขึ Dนในองค์กร โดยให้การดําเนินการในเรืGอง
ดงักล่าวมีอยู่ในทุกส่วนของกระบวนการทํางานของบริษัทฯ อาทิ การลดปริมาณการใช้กระดาษในสํานักงานโดย
ปรับเปลีGยนเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ E-Commerce การสง่เสริมด้านการประหยดัพลงังานด้วยการติดตั Dงและ
ปรับเปลีGยนอปุกรณ์ประหยดัพลงังานไฟฟ้าภายในห้างฯ ควบคูไ่ปกบัการรณรงค์ในเรืGองลดการใช้พลงังาน รวมถึงการ
ลดภาวะโลกร้อนโดยรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกและเปลีGยนมาใช้ถุงผ้า เป็นต้น อีกทั Dงบริษัทฯ ยังมุ่งหวังให้
พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าทีGในความรับผิดชอบ ทั Dงต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสงัคมอย่างมีจิตสํานึกทีGดี 
รวมทั Dงปฏิบตัิตนเป็นตวัอย่างทีGดี มีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมเพืGอสงัคมและสิGงแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ให้การ
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สนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์และเปิดโอกาสให้พนกังานและลกูค้ามีส่วนร่วมในการทําโครงการด้านการดูแล
รักษาสิGงแวดล้อมอยา่งสมํGาเสมอ 

Z) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ มีนโยบายทีGให้การสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์กับชุมชน รวมถึงการร่วมพฒันาชุมชนและ
สงัคมมาโดยตลอด อีกทั Dงการดําเนินงานตามแผนงานของบริษัทฯ ในด้านการขยายสาขาไปยงัพื DนทีGต่างๆ ทัGวประเทศ 
ได้เป็นสว่นหนึGงทีGช่วยสง่เสริมและพฒันาเศรษฐกิจท้องถิGนในแตล่ะจงัหวดั และทําให้มกีารสร้างอาชีพและตําแหนง่งาน
ใหม่เพิGมขึ Dนอย่างต่อเนืGอง นอกจากนี D บริษัทฯ จะไม่กระทําหรือสนับสนุนการกระทําใดๆ ทีGผิดกฎหมาย และอาจ
ก่อให้เกิดผลเสยีตอ่ชมุชนและสงัคมเพืGอให้สามารถดํารงอยูร่่วมกนัได้อยา่งยัGงยืน 

@) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการคิดค้นและพัฒนาด้านนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงเผยแพร่
นวตักรรมดงักลา่วเพืGอเป็นประโยชน์แก่สงัคมและชุมชนโดยทัGวไป โดยบริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้มีการจดัทําโครงการทีG
เป็นประโยชน์ตา่งๆ ทั Dงในด้านการศกึษา สงัคม และสิGงแวดล้อม อาทิ โครงการ โรบินสันสานฝันให้น้อง : @L ฝัน ให้ 

@L โรงเรียน ซึGงเป็นโครงการทีGบริษัทได้ริเริGมและจดัทํามาอย่างตอ่เนืGอง โดยมีการทํางานร่วมกนัระหว่างคนในชุมชน
ของแต่ละพื DนทีG คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ และพนกังานของบริษัทฯ ในการช่วยกนัพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัเรียน
ในพื DนทีGขาดแคลนให้มีการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนทีGดีขึ Dน และเพืGอให้การสนับสนุนด้าน
การศึกษานี Dสามารถสนองตอบความต้องการของคนในท้องถิGนหรือชุมชนนั Dนๆ ได้อย่างตรงเป้าหมาย นอกจากนี D ใน
ด้านการรักษาสิGงแวดล้อม บริษัทฯ ได้ริเริGมโครงการ Robinson T-SHIRT Design Contest 2013 ร่วมกับนิตยสาร
ลิปส์ โดยเปิดโอกาสให้นกัศึกษาทัGวประเทศเข้าประกวดการออกแบบเสื Dอทีเชิ Dตดีไซน์รักษ์โลก ซึGงเป็นการช่วยปลุก
จิตสํานึกในการรักษาสิGงแวดล้อมให้กบัคนรุ่นใหม่ อีกทั Dงโครงการนี Dยงัเป็นสว่นหนึGงทีGช่วยพฒันาด้านทกัษะ ฝีมือด้าน
การออกแบบแฟชัGนของนกัศกึษาไทยอีกด้วย 

กิจกรรมเพื!อประโยชน์ต่อสังคมและสิ!งแวดล้อม 

นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อสงัคมทีGบริษัทฯ ได้ดําเนินการหรืออยู่ในกระบวนการทํางานของบริษัทฯ 
แล้ว บริษัทฯ ยงัมีโครงการทีGเป็นประโยชน์อืGนๆ อนัได้แก่ 

การให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา 

• โรบินสนัสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน ให้ 86 โรงเรียน 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัในด้านการศึกษารวมถึงคุณภาพชีวิตของเยาวชน โดยมุ่งหวงัให้เยาวชน
ได้รับการศึกษาทีGมีคุณภาพอย่างทัGวถึง ซึGงเป็นจุดเริGมต้นทีGสําคญัในการสร้างรากฐานทีGดีให้กับสงัคมและ
พฒันาประเทศชาติตอ่ไปในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการสานตอ่โครงการ  “โรบินสนั แต้ม ~p ฝัน ให้ ~p 
โรงเรียน” อยา่งต่อเนืGองเป็นปีทีG L โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนทัGวประเทศเขียนจดหมายบอกเลา่ถึงปัญหาของ
การขาดแคลนด้านสืGอและอปุกรณ์การเรียนการสอนทีGโรงเรียนประสบปัญหาอยู่ สง่มายงัห้างสรรพสินค้าโร
บินสนัสาขาตา่งๆ ในทกุภมูิภาคทัGวประเทศ โดยมีเหลา่คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ อนัประกอบด้วย ตวัแทน
ภาคการศึกษา สืGอมวลชนท้องถิGน ตวัแทนลกูค้า และผู้จดัการสาขาของห้างสรรพสินค้าโรบินสนัทกุสาขาทัGว
ประเทศเป็นผู้คดัเลือก ซึGงโรงเรียนทีGได้รับการคดัเลือกจะได้การช่วยเหลือในด้านต่างๆจากทั Dงผู้บริหารและ
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พนกังานจิตอาสา อาทิ  ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องสมดุ โรงอาหาร ห้องนํ Dา รวมถึงปรับภมูิทศัน์
โดยรอบให้กับโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น การบูรณะแปลงเกษตร การปลกูผกัสวนครัว ปลกูต้นไม้ยืนต้น ปล่อย
พนัธ์ุปลา ทาสสีนามเด็กเลน่ รวมทั Dงให้พนกังานจิตอาสาร่วมจดักิจกรรมสนัทนาการ ให้กบัเด็กๆ พร้อมมอบ
ทนุการศึกษา รวมทั DงสืGอการเรียนการสอนต่างๆและอปุกรณ์กีฬา โดยมีวตัถปุระสงค์เพืGอพฒันาคณุภาพชีวิต
ของนกัเรียนในพื DนทีGขาดแคลน ให้มีสภาพการเรียนการสอนทีGน่าจูงใจ ทนัสมยัและมีสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนทีGดีขึ Dน อีกทั Dงเป็นการช่วยเสริมสร้างและพฒันาทั Dงในด้านสติปัญญาและอารมณ์ของเด็นนกัเรียน  ซึGง
จะช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตและเพิGมโอกาสในการศึกษาให้กบัเยาวชน ซึGงจะกลายเป็นกําลงัสําคญัในการ
พฒันาท้องถิGนและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าตอ่ไป รวมถึงเพืGอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัฯ เนืGองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  

การให้ความช่วยเหลอืต่อชุมชนและสังคม 

• Robinson : We Care We Share 
บริษัทฯ ร่วมสง่มอบความรักและความสขุ เพืGอเติมพลงัใจให้แก่ผู้ ป่วยและเด็กกําพร้าทีGติดเชื Dอโรคร้ายจากพอ่แม ่ให้มี
พลงัก้าวเดินต่อไปอย่างมีความหวงัและต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป  โดยร่วมถวายปัจจัย-เครืGองไทยทาน  พร้อมสิGงของ
จําเป็น ถงุหว่งใย ตุ๊กตาหมีและชดุอปุกรณ์การเรียน ณ วดัพระบาทนํ Dาพ ุและ บ้านเด็กธรรมรักษ์ วดัพระบาทนํ Dาพ ุJ  
จ. ลพบรีุ 

• โรบินสนั ปันนํ Dาใจ ใสใ่จสงัคม 
เนืGองด้วยบริษัทฯ ได้ดําเนินการขยายสาขาใหม่ถึง K สาขาในปี JKKp จึงถือโอกาสอนัดีนี Dในการมอบเงินสมทบ
ทุนเพืGอสาธารณกุศลและตอบแทนสงัคม ไปพร้อมๆกับพิธีการเปิดตวัอย่างเป็นทางการของแต่ละสาขาใหม ่
สอดคล้องกบัแนวทางของบริษัทฯ ทีGให้ความสาํคญัในด้านความรับผิดชอบต่อสงัควบคูไ่ปกบัการเติบโตของ
กิจการ โดยมีรายละเอียดดงันี D 

- มอบเงินสมทบทนุเพืGอสาธารณกุศลให้กับจงัหวดักาญจนบรีุ เนืGองในโอกาสเฉลิมฉลองเปิดตวั “โรบินสนั 
ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ กาญจนบรีุ” อยา่งเป็นทางการ  ผา่นทางกาชาดจงัหวดักาญจนบรีุ  

- มอบเงินสมทบทนุเพืGอสาธารณกศุล ผา่นทางกาชาดจงัหวดัอบุลราชธานี เนืGองในโอกาสฉลองเปิดตวั “โรบิน
สนั อบุลราชธานี”  อยา่งเป็นทางการ 

- มอบเงินสมทบทนุเพืGอสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณกศุลให้กบักาชาดจงัหวดัสกลนคร เนืGองในโอกาส
เฉลมิฉลองเปิดตวั “โรบินสนั ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ สกลนคร” 

- มอบเงินสมทบทนุเพืGอสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณกุศลให้กับกาชาดจงัหวดัสระบรีุ เนืGองในโอกาส
เฉลมิฉลองเปิดตวัอยา่งเป็นทางการ “โรบินสนั ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ สระบรีุ” 

- มอบเงินสมทบทนุเพืGอสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณกุศลสมทบทนุผ่านทางกาชาดจงัหวดัสริุนทร์
เนืGองในโอกาสฉลองเปิด “โรบินสนั ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ สริุนทร์” อยา่งเป็นทางการ  
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• การบริจาคโลหิตกบัสภากาชาดไทย 
การบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยเป็นโครงการทีGได้ดําเนินมาอย่างต่อเนืGองตั Dงแต่ปี 2530 อนัได้แก่ การ
สนบัสนุนศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยโดยอํานวยความสะดวกทั Dงในด้านการประชาสมัพนัธ์และด้าน
สถานทีGสําหรับรับบริจาคโลหิตรวมทั Dงสง่เสริมให้พนกังานทั Dงในสว่นกลางและตามสาขาต่างๆ ได้ร่วมบริจาค
โลหิตเป็นประจําทกุปีและให้การสนบัสนนุกาชาดจงัหวดัในจงัหวดัทีGบริษัทฯ มีสาขาตั Dงอยู ่

การรักษาสิ)งแวดล้อม 

• Robinson Shopping T-Shirt Design Contest 2013  
บริษัทฯ ร่วมกบันิตยสาร LIPS เปิดโอกาสให้กบันิสิต นกัศึกษา จากทัGวประเทศได้แสดงออกถึงจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงหาประสบการณ์การออกแบบ ผ่านการประกวดออกแบบเสื Dอยืดแบรนด์ 
Pacific Union ภายใต้แนวคิด “We are Greenista” ทีGช่วยกระตุ้ นและส่งเสริมจิตสํานึกในการรักษา
สิGงแวดล้อม และตืGนตวัในเรืGองภาวะโลกร้อน ซึGงรายได้สว่นหนึGงจากการจําหนา่ยเสื Dอยืดดงักลา่วได้มอบให้แก่
มลูนิธิชยัพฒันาฯ เพืGอร่วมกนัช่วยอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

• Big Cleaning Day เพืGอชมุชนทีGเรารัก 
บริษัทฯ ร่วมปลกุจิตสํานึกรักษ์โลก โดยในปีทีGผ่านมา สาขาขอนแก่นได้จัดงาน “Big Cleaning Day” เพืGอ
ร่วมกันทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะริมบึงแก่นนคร ด้วยการช่วยกัน เก็บขยะ สิGง
ปฏิกูล ตดัแต่งสนามหญ้า ให้ดสูวยงามเพืGอคืนความเป็นธรรมชาติ เหมาะสําหรับสถานทีGพกัผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชนในพื DนทีGและนกัทอ่งเทีGยว  

• Robinson : NO BAG NO BAHT 
บริษัทฯ ช่วยลดมลพิษและลดภาวะโลกร้อนด้วยการรณรงค์ให้ลกูค้าทีGมาจบัจ่ายสนิค้างดรับถงุพลาสติกหรือ
ใช้ถุงผ้าแทน อีกทั Dงยังเป็นการปลกูจิตสํานึกรักษ์สิGงแวดล้อม ลด-ละ-เลิก การใช้ถุงพลาสติกให้กับคนใน
สงัคมด้วย  

นอกจากนี D บริษัทฯ มุง่หวงัทีGจะให้การดําเนินโครงการตา่งๆ นั Dน สามารถสร้างประโยชน์สงูสดุกลบัคืนสูส่งัคม 
ชุมชน และสิGงแวดล้อม รวมทั Dงให้เกิดผลประโยชน์แก่สงัคมเป็นวงกว้างและมีความยัGงยืน บริษัทฯ จึงได้ร่วมเป็นส่วน
หนึGงและให้การสนบัสนุนในการดําเนินโครงการต่างๆ ทีGแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิGงแวดล้อมของเครือ
เซ็นทรัลอีกหลายโครงการ อาทิ  

• โครงการ Million Gifts Million Smiles เซ็นทรัลรีเทลร่วมกับกองทัพบกส่งมอบของขวญั อาทิ อุปกรณ์การ
เรียน อปุกรณ์กีฬา เสื Dอผ้า ขนม และของเด็กเลน่ ซึGงได้รับบริจาคจาก ประชาชน คูค้่า พนกังานบริษัทในเครือ
และศิลปินดารา ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื DนทีG 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ในช่วงเทศกาลปีใหม่และวนัเด็ก
แหง่ชาติ 

• โครงการเซ็นทรัลรีเทล มินิมาราธอน เดินวิGงการกุศล เพืGอนํารายได้จากการจดังานสมทบทุนช่วยเหลือเหล่า
ทหารและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไมส่งบใน j จงัหวดัชายแดนภาคใต้  

• โครงการ Women Cancer โดยช่วยระดมทนุเพืGอนําไปมอบให้กบัศนูย์สิริกิติ�บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย 
(สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ) อยา่งตอ่เนืGอง เป็นปีทีG K 
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• การมอบ “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจิราธิวัฒน์และโรงอาหารครัวอนามัย” ใน j จังหวัด อันได้แก่ จังหลัด
อุบลราชธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี และจังหวดัลําปาง โดยมีตัวแทนคณะผู้บริหารพร้อมพนักงานได้ร่วมเติม
รอยยิ Dมให้น้องๆ และชมุชน  

การป้องกันการมีส่วนเกี!ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ มีนโยบายทีGส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ รวมทั Dงได้จัดทําแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึGงได้ผ่านการ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

นอกจากนี D บริษัทฯ ได้มีการดําเนินการเพืGอป้องกันการมีส่วนเกีGยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้
สืGอสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบัได้รับทราบถึงนโยบายดงักลา่ว และกําหนดให้การดําเนินการทุก
กระบวนการอยูใ่นขอบขา่ยกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยหากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานผู้ ใดกระทําผิด จะได้รับ
โทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทําทีGเชืGอได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของรัฐ 
บริษัทฯ จะส่งเรืGองให้เจ้าหน้าทีGของรัฐดําเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า อีกทั Dงบริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางในการรายงาน
หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทําทจุริตและคอร์รัปชนั ผา่นทาง email : cghotline@robinson.co.th 
ซึGงสามารถติดต่อร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง โดยมีคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้ รับเรืGองร้องเรียนดงักลา่ว รวมถึงการจดัให้มีมาตรการคุ้มครองให้กบัผู้รายงานด้วย 

ทั Dงนี D รายละเอียดของนโยบายและการดําเนินการทีGเกีGยวข้องกบัการป้องกนัการมีสว่นเกีGยวข้องกบัการทจุริต
และคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
http://robins.listedcompany.com ภายใต้หวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการทีGดี 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี!ยง  

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีGยงว่าเป็น
กลไกทีGช่วยผลกัดนัให้บริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯจึงได้กําหนดและพฒันาระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนืGอง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึGงเป็นกรรมการอิสระ และผ่านการแต่งตั Dงจาก
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีGกํากบัดแูลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบตัิทีGสอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้
วิธีการประเมินความเสีGยง และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และกําหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ซึGงมีหน้าทีGรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และให้คณะกรรมการบริหารความเสีGยง ซึGงแต่งตั Dงโดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทบทวนนโยบายการ
บริหารความเสีGยงของบริษัทฯ เพืGอใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานด้านบริหารความเสีGยงให้มี
ประสทิธิภาพ และ ตอบสนองกบัสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทีGเปลีGยนแปลงได้อยา่งเหมาะสม  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั DงทีG 1/2557 เมืGอวนัทีG 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน ตามแบบประเมินของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัปี 2556 ตามทีGคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ  แล้วสรุป
ได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านต่างๆ K องค์ประกอบ คือ การควบคมุภายในบริษัท 
การประเมินความเสีGยง การควบคุมการปฏิบัติงาน  ระบบสารสนเทศและการสืGอสารข้อมูล และระบบติดตาม 
คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จดัให้มีบคุลากร
อย่างเพียงพอทีGจะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั Dงมีระบบควบคุมภายใน ในเรืGองการติดตาม
ควบคุมดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการทีGกรรมการ
หรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกบับคุคลทีGอาจมีความขดัแย้งและบคุคลทีG
เกีGยวโยงกนัอยา่งเพียงพอแล้ว โดยมีรายละเอียดการประเมินและผลการประเมิน ดงันี D 

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

• บริษัทฯ ให้ความสําคญัและยึดมัGนในคุณค่าของความซืGอตรง (Integrity) และจริยธรรม (Code of Conduct) 
โดยมีการกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั Dงจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และข้อบงัคบัเกีGยวกบัการ
ทํางานและบทลงโทษของฝ่ายบริหารและพนกังาน โดยมีการแจ้งให้พนกังานทราบในการปฐมนิเทศพนกังาน
ใหม ่

• คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทําหน้าทีGกํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้านการควบคุมภายใน โดยมีการกําหนดบทบาทหน้าทีGของคณะกรรมการไว้ชัดเจนในกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท และมีการวางเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจทีGชดัเจน ทั Dงการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กล
ยทุธ์ และการวางแผนงบประมาณ และแจ้งแตล่ะฝ่ายทราบ เพืGอให้การดําเนินงานมีความสอดคล้อง บรรลตุาม
เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ทีGวางไว้ 

 



สว่นที� 	 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ - การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง  

 

  82   

• บริษัทฯ มีโครงสร้างสายการรายงานทีGชดัเจน  มีการกําหนดอํานาจในการสัGงการและหน้าทีGความรับผิดชอบทีG
เหมาะสมเพืGอให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกํากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ เพืGอให้
พนักงานทราบถึงบทบาท หน้าทีGและความรับผิดชอบของตน เพืGอทีGจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและบรรลตุามเป้าหมาย 

• บริษัทฯ มีความมุ่งมัGนในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรทีGมีความรู้ความสามารถ โดยมีการจัดทํา
แผนงานในการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหาร / พนกังาน อย่างชดัเจน รวมทั Dงมีการใช้ระบบดชันีชี Dวดัผล
การปฏิบตัิงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เพืGอเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการทํางาน และ
วดัผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังานประจําปี 

การประเมินความเสี)ยง (Risk Assessment) 

• บริษัทฯ กําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพืGอให้สามารถระบุ และประเมินความเสีGยงต่างๆ ทีG
เกีGยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีGยง เป็นผู้ทบทวนนโยบายการบริหารความ
เสีGยงของบริษัทฯ เพืGอใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสีGยงให้มี
ประสิทธิภาพ และ ตอบสนองกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทีGเปลีGยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และมี
คณะทํางานบริหารความเสีGยง ซึGงประกอบด้วยฝ่ายบริหารในสายงานตา่งๆ ช่วยพิจารณาปัจจยัเสีGยงทีGบริษัทฯ 
เผชิญอยู่ และทีGอาจจะเกิดขึ Dนในอนาคต รวมถึงร่วมกําหนดแผนงานบริหารความเสีGยงประจําปี และแนวทาง
ในการป้องกันและลดความเสีGยงดงักลา่ว และแจ้งให้พนกังานทราบ โดยคณะกรรมการบริหารความเสีGยง มี
การรายงานความคืบหน้าของการดําเนินงานตามแผนงานบริหารความเสีGยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบเป็นประจําทกุไตรมาส และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพืGอพิจารณา 

• บริษัทฯ มีการทบทวนความเสีGยงทกุประเภททีGอาจกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ไว้ อย่างครอบคลมุทัGวทั Dง
บริษัททกุปี โดยมีการจดัทําความเสีGยงระดบัองศ์กร ซึGงครอบคลมุสายงานหลกั 

• บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงโอกาสทีGจะเกิดการทจุริตในการประเมินความเสีGยงทีGจะบรรลวุตัถุประสงค์ของบริษัท  
โดยมีการจัดตั Dงคณะกรรมการ Fraud Risk เพืGอพิจารณาความเสีGยงด้านการทุจริต และกําหนดมาตรการ
ป้องกนั 

มาตรการควบคุม (Control Activities) 

• บริษัทฯ มีการทบทวนการควบคุมต่างๆทีGมีอยู่ในแนวปฏิบัติอย่างสมํGาเสมอ เพืGอให้เหมาะสมกับการ
เปลีGยนแปลง หรือความเสีGยง อาทิเช่น การกําหนดขอบเขตอํานาจดําเนินการในงานต่างๆ  ปรับปรุงขั Dนตอน
การปฏิบตัิงาน รวมถึงอํานาจหน้าทีG และความรับผิดชอบของผู้บริหารทกุระดบั และพนกังานแตล่ะฝ่าย รวมทั Dง
มีการแบ่งแยกหน้าทีGความรับผิดชอบงานทีGสําคญัออกจากกันอย่างชดัเจน  เช่น หน้าทีGอนุมตัิ  หน้าทีGบนัทึก
รายการทางบัญชี  และหน้าทีGในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เพืGอให้สามารถดูแลตรวจสอบได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
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• บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการพฒันากิจกรรมการควบคุมต่างๆด้วยระบบเทคโนโลยี เพืGอช่วยสนบัสนุนการ
บรรลวุตัถปุระสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  นอกจากนี Dมีการกําหนดนโยบายการรักษาความ
ปลอดภยัของระบบงาน ทั Dงในด้านการควบคมุการเข้าถึงข้อมลู  การนําข้อมลูไปใช้   การควบคมุเครือขา่ยและ
การสืGอสารอยา่งเพียงพอ 

• บริษัทฯ มีนโยบายในการอนมุตัิการทํารายการทีGเกีGยวโยงกนั หรือรายการทีGอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างบริษัท โดยต้องผ่านขั Dนตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเพืGอให้มัGนใจวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทเป็นสําคญั ซึGงถือเสมือนเป็นรายการทีGกระทํากับกับบุคคลภายนอก  และเพืGอให้มัGนใจว่าบริษัทฯ ได้
ปฏิบตัิตามกฎหมาย รวมทั Dงหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึGงทําให้ระบบการทํางานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสามารถป้องกนัความเสยีหายทีGอาจจะเกิดขึ Dนได้  

ระบบสารสนเทศ และการสื)อสารข้อมูล (Information & Communication) 

• บริษัทฯ มีการจดัการระบบข้อมลูสารสนเทศ เพืGอให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อมลูครบถ้วน โดยมีการกําหนดรูปแบบ
รายงานต่างๆไว้เป็นมาตรฐาน เพืGอให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อมลูครบถ้วน เพียงพอ และสามารถนําไปใช้ในการ
บริหารจดัการได้  นอกจากนี Dมีการจดัทํา และจดัสง่ข้อมลูทีGสําคญัต่างๆ เพืGอให้คณะกรรมการใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจลว่งหน้า ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการบนัทกึรายงานการประชุมคณะกรรมการจะมี
เนื Dอหารายละเอียดตามควร  และมีการบันทึกข้อซักถาม ความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการในเรืGองทีG
พิจารณา รวมทั Dงมีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีและบญัชีตา่งๆไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่สะดวก
ตอ่การตรวจสอบ 

• บริษัทฯ กําหนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าทีGประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดประชุม หรือจดัทํา
ข้อมลูเพิGมเติม เมืGอคณะกรรมการร้องขอ 

• บริษัทฯ มีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพืGอเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบ และมีศูนย์รับเรืGอง
ร้องเรียน  เพืGอเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทจุริต 

ระบบการติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

• บริษัทฯ จดัให้มีการประชุมฝ่ายบริหารทกุเดือน เพืGอให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดําเนินงาน และนําเสนอใน
การประชมุคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยไตรมาสละ H ครั Dง   

• มีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าทีGตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภ า ย ใ น  ( International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  ร ว ม ทั Dง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํา 
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นอกจากนี D ในปี JKKp คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเข้าร่วมประชุม H ครั Dง เพืGอขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีในเรืGองการปฏิบตัิงานตรวจสอบ เพืGอให้การปฏิบตัิงาน
ร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิGงขึ Dน โดยผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องทีGเป็น
สาระสาํคญัของระบบการควบคมุภายในด้านบญัชี รวมถึงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ   

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้แต่งตั Dงบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชัGน จํากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าทีGผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั DงทีG H/JK�} เมืGอวนัทีG JL กรกฎาคม JK�} ซึGงมีความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหารทําหน้าทีGตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตัิงานของแต่ละหน่วยงานตามระบบการควบคมุภายในทีGบริษัท
กําหนด  โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
สมํGาเสมอ และต่อเนืGอง  รวมทั DงมีการสืGอสารและประสานงานกบัฝ่ายบริหารเกีGยวกบัผลการตรวจสอบ ข้อสงัเกตและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ และร่วมกันกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม พร้อมทั Dงติดตามการดําเนินการ
แก้ไขอย่างต่อเนืGอง โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ทราบอยา่งสมํGาเสมอทกุไตรมาส ซึGงหากพบการทจุริตจะต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัททนัที 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั DงทีG J/JKKp เมืGอวนัทีG ~ พฤษภาคม JKKp ได้พิจารณาแต่งตั Dง  
นายพิสูจน์ สขุแสงทิพย์ ตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายตรวจสอบ ปฏิบตัิหน้าทีGผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในในธุรกิจทีGมีลกัษณะเดียวกบับริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา p ปี    

ทั Dงนี D การพิจารณาและอนมุตัิ แต่งตั Dง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในปรากฎตามเอกสารแนบ j 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จาํกัด (มหาชน) 
 
              คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
ผู้ ทรงคุณวุฒิทีGมีความเป็นอิสระ � ท่าน  โดยมี นายสมชัย  อภิวัฒนพร ซึGงเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชืGอถือได้ของงบการเงิน  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และมี         
นายวิทยา  ชวนะนนัท์  นายจรัล  มงคลจนัทร์ และนายโยธิน  อนาวิล  เป็นกรรมการตรวจสอบ  ในปี JKKp การประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบมีทั Dงสิ Dน  p  ครั Dง  ซึGงกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมการประชุมทุกครั Dง  โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุ ดงันี D 
 

            รายนาม                                             ตําแหนง่                                        จํานวนครั Dงประชมุ 

H.  นายสมชยั อภิวฒันพร    ประธานกรรมการตรวจสอบ                      p/p 

J.  นายวิทยา ชวนะนนัท์    กรรมการตรวจสอบ                                   p/p 

j.  นายจรัล มงคลจนัทร์    กรรมการตรวจสอบ                                   p/p 

�.  นายโยธิน อนาวิล      กรรมการตรวจสอบ                                  p/p 

 

              การประชุมแต่ละครั Dงได้มีการหารือร่วมกบั ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผู้ตรวจสอบภายในตาม
วาระอนัควร  โดยได้แสดงความเห็น  และให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามทีGพึงจะเป็น และหนึGงครั Dงเป็นการประชุมกบั
ผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม  และอีกหนึGงครั Dงเป็นการประชุมกบัผู้สอบบญัชีรับอนญุาต โดยไม่มี
ฝ่ายบริหารเข้าร่วม  และทกุไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อทีGประชุมคณะกรรมการ
บริษัท สรุปสาระสาํคญัของผลการปฏิบตัิงานและการให้ความเห็นในเรืGองตา่งๆ ได้ ดงันี D   
 
ความถกูต้อง ครบถ้วน และเชื)อถอืได้ของรายงานทางการเงนิ 
              คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําปี JKKp  และพิจารณารายงาน
ผลการตรวจสอบร่วมกบั ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  โดยพิจารณาความครบถ้วนเชืGอถือได้ของการเปิดเผย
ข้อมลูในงบการเงิน  ประเด็นความเสีGยงต่างๆ  มาตรฐานการบญัชีทีGเกีGยวข้อง  การเปลีGยนแปลงมาตรฐานการบญัชี   
ระบบควบคมุภายในด้านการเงินการบญัชี  และระบบสารสนเทศ  
              คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปีของบริษัทฯได้จดัทํา
ขึ DนตามหลกัการบญัชีทีGรับรองโดยทัGวไป มีความถกูต้อง ครบถ้วน และเชืGอถือได้ รวมทั Dงการเลอืกใช้นโยบายการบญัชีมี
ความสมเหตสุมผล 
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ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

              คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากบัดแูลงานตรวจสอบภายในให้ปฏิบตัิสอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้
วิธีการประเมินความเสีGยงและระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วย
เพิGมประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานตรวจสอบ ตลอดจนพิจารณาแผนงานตรวจสอบประจําปีทีGจดัทําโดยใช้หลกัเกณฑ์
ตามฐานความเสีGยง (Risk – based Audit )  รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน   การให้ข้อเสนอแนะ   ติดตามการ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานดงักลา่ว และให้การสนบัสนนุด้านอตัรากําลงั และ
การพฒันาบคุลากรของหนว่ยงานตรวจสอบภายในอยา่งตอ่เนืGอง          
              คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ ระบบควบคมุภายในของบริษัทฯมีความเพียงพอและเหมาะสม  สว่น
การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานวิชาชีพ  
 
การปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ
กฎหมายที)เกี)ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
             คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายทีGเกีGยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิตาม
ข้อกําหนดของบริษัทฯ และข้อผกูพนัทีGบริษัทฯ มีไว้กบับคุคลภายนอก อยา่งสมํGาเสมอ  
             คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการปฏิบตัิถกูต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายทีGเกีGยวข้องกบัธุรกิจนั Dน   
 
รายการที)อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

            เนืGองจากบริษัทฯมีบริษัททีGเกีGยวข้องจํานวนมาก  คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความสําคญัอย่างยิGงต่อ
รายการทีGอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท  โดยพิจารณารายการทีGเกีGยวโยงกนั หรือรายการทีGอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นประจํา
ทุกไตรมาส  และให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามสอบทานความถูกต้องในเบื Dองต้น  เพืGอให้มัGนใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผล เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  และมีการเปิดเผยอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 
             คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายการทีGเกีGยวโยงกนัทีGได้พิจารณานั Dน เป็นรายการประเภทสนบัสนนุ
ธุรกิจปกติและมีเงืGอนไขการค้าโดยทัGวไป มีความสมเหตสุมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  
 
การบริหารความเสี)ยง 

            คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบาย  แนวทางการบริหารความเสีGยง  แผนงานการบริหารความเสีGยง
ประจําปี JKKp และรับทราบรายงานความคืบหน้าของการดําเนินงานตามแผนงานจากคณะทํางานบริหารความเสีGยง
อย่างสมํGาเสมอ ซึGงได้มีการทบทวนดชันีชี DวดัความเสีGยงใหม่ กําหนดมาตรการเพิGมเติมในการจดัการความเสีGยง และ
ปรับปรุงแผนการปฏิบตัิการให้เหมะสมกบัสถานการณ์  
            คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสีGยงทีGเหมาะสม เพียงพอ 
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การกาํกบัดูแลกิจการที)ด ี

            คณะกรรมการตรวจสอบได้สง่เสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพฒันาการกํากบัดแูลกิจการทีGดี
อย่างต่อเนืGอง รวมทั Dงให้แนวทางและข้อเสนอแนะทีGจําเป็นเพืGอการพัฒนากระบวนการดังกล่าว   คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษัทฯควรพฒันาและปรับปรุงการกํากบัดแูลกิจการทีGดีอยา่งตอ่เนืGองตอ่ไป  
 
การพิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั Iงผู้สอบบัญช ี
            คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประจําปี JKKp ซึGงเป็นปีทีGห้า
ของผู้สอบบญัชีรายนี D คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระ  และผลการปฏิบตัิงาน
โดยรวมเป็นทีGนา่พงึพอใจ   
             สว่นการคดัเลือกและเสนอแต่งตั Dงผู้สอบบญัชีรับอนุญาต สําหรับปี JKKL นั Dน  คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบบญัชี  รวมทั Dงความพร้อมในการปฏิบตัิตามมาตรฐานการ
สอบบญัชี และการเสนอรายงานการสอบบญัชี  จึงให้ความเห็นชอบเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ให้แตง่ตั Dง บริษัท เค
พีเอ็มจี  ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ซึGงเป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สําหรับปี JKKL  โดยมีค่าบริการงานสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 3,680,000 บาท และบริษัทย่อย เป็นเงิน 
H,680,000 บาท รวมเป็นเงิน K,360,000 บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมืGนบาท) ซึGงเท่ากับค่าบริการงานสอบบัญชี
ประจําปี JKKp เพืGอเสนออนมุตัิตอ่ทีGประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
 
ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัตหิน้าที)ตามกฎบัตร 
             คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองประจําปี JKKp  เมืGอวนัทีG H7 กุมภาพนัธ์  
JKKL  ใน p หมวด ได้แก่ หมวดบทบาทหน้าทีGความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ หมวดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  หมวดการฝึกอบรมและทรัพยากร  หมวดการประชุม  หมวดกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และหมวดความสมัพนัธ์กบัหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชีและผู้บริหาร  ซึGงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบตัิงานครบถ้วน อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

 
             โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าทีGครบถ้วนตามทีGได้ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบทีGได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ  และมีความเห็นวา่ บริษัทฯ มีกระบวนการจดัทําและ
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเชืGอถือได้   มีระบบการควบคุมภายใน  การ
ตรวจสอบภายใน  การบริหารความเสีGยง ทีGเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนด และข้อ
ผกูพนัต่างๆ มีการพิจารณาการเข้าทํารายการทีGเกีGยวโยงกันอย่างรัดกุม มีการปฏิบตัิทีGสอดคล้องกับการกํากับดูแล
กิจการทีGดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชืGอถือได้  รวมทั Dงมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพดีขึ Dน และ
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยา่งตอ่เนืGอง 

 
                                                                                                                นายสมชยั  อภิวฒันพร 
                                                                                                            ประธานกรรมการตรวจสอบ      
                                                                                                                 H~ กมุภาพนัธ์ JKKL
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12. รายการระหว่างกัน  

ในระหว่างปี JKKp บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกันกับกิจการหรือบคุคลเกีGยวข้องกนัทีG
อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ทั Dงนี D อาจมีความเกีGยวข้องกนัโดยการเป็นผู้ ถือหุ้น หรือมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั หรือมี
กรรมการร่วมกนั ดงัรายละเอียดทีGได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินประจําปี JKKp ในสว่นของหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ข้อ K ซึGงสามารถสรุปรายการทางบญัชีของรายการระหว่างกนัทีGมีนยัสําคญั สิ Dนสดุ ณ วนัทีG 31 ธันวาคม 2556 และ 
JKKK ดงัปรากฏในตารางแสดงรายการทางบญัชีของรายการระหวา่งกนั ดงันี D  

ตารางแสดงรายการทางบัญชขีองรายการระหว่างกนัที)มีนัยสาํคัญ 
รายการที)เป็นรายจ่ายของบริษัทฯ 

ลักษณะ
รายการ 

บริษัทที!เกี!ยวข้อง ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั 
(ล้านบาท) 

บริ
ษัท

ร่ว
ม 

ผู้ถื
อห

ุ้นร
าย

ให
ญ่

 

ผู้ถื
อห

ุ้นแ
ละ

/ห
รือ

กร
รม

กา
รร่

วม
กนั

 

ปี 477A ปี 4777 

รายจา่ย       
รายการซื 1อสนิค้า บริษัท ซ ีอาร์ ซ ีสปอร์ต จํากดั X  X 1,615 1,383 
 บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล จํากดั   X   
 บริษัท พาวเวอร์บาย จํากดั X  X   
 บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ 1ง จํากดั   X   
 บริษัท เท็กซ์ทรัลเท็กซ์ไทล์ จํากดั   X   
 บริษัท เซ็นทรัลการ์เมนท์แฟคทอรี� จํากดั   X   
คา่เช่า/คา่บริการ กลุม่บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)   X 227 	8) 

 บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ 1ง จํากดั   X   

คา่บริหารงาน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จํากดั  X X 131 &&6 
 บริษัท อาร์ไอเอส จํากดั   X   
 บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์  จํากดั   X   

คา่ใช้จา่ย บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จํากดั  X X 134 &&% 
สง่เสริมการขาย กลุม่บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)   X   
 บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล จํากดั   X   
 บริษัท เซ็นทรัลออนไลน์ จํากดั   X   
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รายการที!เป็นรายได้ของบริษัทฯ 

ลักษณะ
รายการ 

บริษัทที!เกี!ยวข้อง ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั 
(ล้านบาท) 

บริ
ษัท

ร่ว
ม 

ผู้ถื
อห

ุ้นร
าย

ให
ญ่

 

ผู้ถื
อห

ุ้นแ
ละ

/ห
รือ

กร
รม

กา
รร่

วม
กนั

 

ปี 477A ปี 4777 

คา่เช่า/คา่บริการ บริษัท พาวเวอร์บาย จํากดั X  X 562 516 
 บริษัท ซ ีอาร์ ซ ีสปอร์ต จํากดั X  X   
 บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล จํากดั   X   
 กลุม่บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั   X   
 บริษัท บีทเูอส จํากดั   X   
 บริษัท ออฟฟิซ คลบั (ไทย) จํากดั   X   
 บริษัท เซ็นทรัลวตัสนั จํากดั   X   
 บริษัท อาร์ไอเอส จํากดั   X   
 บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ 1ง จํากดั   X   
 บริษัท ซี จี โบรกเกอร์ จํากดั   X   
 กลุม่บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป จํากดั 

(อานตี 1 แอนส์,พิซซา่ฮทั,มิสเตอร์โดนทั,เค.เอฟ.ซี.) 
  X   

คา่ตอบแทนการ บริษัท พาวเวอร์บาย จํากดั X  X &6 9 
บริหารงาน บริษัท ซ ีอาร์ ซ ีสปอร์ต จํากดั X  X   
 บริษัท บีทเูอส จํากดั   X   
 บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล จํากดั   X   
 กลุม่บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั   X   
 บริษัท ออฟฟิซ คลบั (ไทย) จํากดั   X   
 บริษัท อาร์ไอเอส จํากดั   X   
รายได้คา่สง่เสริม บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น จํากดั  X X 54 5* 
การขาย กลุม่บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั   X   
 บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ 1ง จํากดั   X   
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ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

1. รายการธุรกิจปกต ิ
 

- รายการซื 1อสนิค้า สินค้าที�บริษัทฯจัดซื 1อมาจากบริษัทที�เกี�ยวโยงกันนั 1นเป็นยี�ห้อที�ได้รับความนิยม 
และเป็นผู้จดัจําหนา่ยเพียงผู้ เดียว ทั 1งนี 1 นโยบายที�ใช้ในการจดัซื 1อสนิค้ากบับริษัท
ดังกล่าวเป็นนโยบายเดียวกับที�ใช้กับคู่ค้าทั�วไป โดยมีการเจรจาต่อรองราคา
เพื�อให้ได้กําไรขั 1นต้นสูงสุด และต้องเป็นสินค้าที� กําลังวางจําหน่ายอยู่ใน
ท้องตลาดหรือกําลงัจะวางจําหนา่ยและสามารถแขง่ขนักบัห้างสรรพสนิค้าอื�นได้ 

 

- รายได้คา่เช่าและคา่บริการ ร้านค้าสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) ที�ดําเนินการโดยบริษัทร่วม และ
บริษัทที�เกี�ยวโยง นบัวา่เป็นผู้ ที�มีความเชี�ยวชาญในการบริหารสนิค้าเฉพาะอยา่ง
เหล่านั 1น มีชื�อเสียง เป็นที�นิยมของลกูค้ากลุม่เป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนี 1
รูปแบบร้านมีการตกแต่งที�ทนัสมยัซึ�งสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ สําหรับ
คา่ตอบแทนจะคิดในอตัราร้อยละของยอดขาย และอตัราคงที� นอกจากนี 1บริษัทฯ
ยงัได้จัดหาพื 1นที�ให้กับบริษัทที�เกี�ยวโยง สําหรับจัดตั 1งเคาน์เตอร์บริการโอนเงิน
ระหวา่งประเทศ 

- รายจ่ายคา่เชา่และ
คา่บริการ 

เป็นคา่บริการจา่ยและคา่เช่า จากการเช่าพื 1นที�ในศนูย์การค้า หรือที�ดิน จาก
บคุคลที�เกี�ยวโยง โดยมีการกําหนดราคาหรือเงื�อนไขของรายการโดยอ้างอิงราคา
ตลาด และ/หรือ ต้นทนุของการได้มารวมคา่ใช้จา่ยที�เกี�ยวข้อง ซึ�งมีความเป็น
ธรรมและสมเหตสุมผล 

4. รายการสนับสนุนธุรกิจปกต ิ

 - รายได้คา่ตอบแทนการ
บริหารงาน 

เป็น การเรียกเก็บ จากบ ริษั ทย่อยและบ ริษั ท ร่วม  จากการบ ริหารงาน
ห้างสรรพสินค้า การจัดซื Dอ การตลาด และการใช้ชืGอ ”โรบินสนั” ซึGงเป็นไปตาม
อตัราทีGตกลงไว้ในสญัญาคิดเป็นร้อยละของยอดขายและ/หรือรายได้ รวมถึงการ
เรียกเก็บค่าบริการสําหรับการใช้บริการห้องมัGนคงในการเก็บรักษาเงินสดจาก
รายรับระหวา่งวนัซึGงเป็นบริการทัGวไปทีGธุรกิจห้างสรรพสนิค้าเสนอให้กบัผู้ ค้าหรือ
ผู้ เช่า สาํหรับอตัราการเรียกเก็บ จากรายการดงักลา่วเป็นอตัราเดียวกบัทีGบริษัทฯ 
เรียกเก็บจากคูค้่าทัGวไปทีGมาใช้บริการ 

- รายได้สง่เสริมการขาย เป็นการเรียกเก็บค่าสง่เสริมการขายที�ได้ตกลงร่วมกันกบับริษัทที�เกี�ยวโยง ทั 1งนี 1 
เป็นการเรียกเก็บตามอตัราที�ตกลงไว้ตามต้นทนุหรือค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ 1นจริง รวม
คา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง 
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- คา่บริหารงานจ่าย เป็นค่าบริการรับและขนสง่สินค้า ค่าบริหารงานด้านบญัชีและการเงิน ทรัพยากร
บคุคล งานกฎหมาย ภาษีอากร และการสง่เสริมการขาย ที�ดําเนินการโดยบริษัท
ที�เกี�ยวโยง เนื�องจากบริษัทดงักลา่วมคีวามเชี�ยวชาญในการบริหารงาน ทําให้เกิด
ความประหยัดและเพิ�มประสิทธิภาพในการดําเนินการ ซึ�งอตัราการเรียกเก็บ
เป็นไปตามอัตราที�ตกลงไว้ในสัญญาคิดเป็นร้อยละของยอดขาย และ/หรือ 
ต้นทนุที�เกิดขึ 1นจริงรวมคา่ใช้จ่ายดําเนินการ 

6. รายการรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 

- เงินกู้  / เงินให้กู้ยืม ระหวา่ง
บริษัทและบริษัทยอ่ย 

นโยบายการกู้ยมืเงินปัจจบุนัเป็นการกู้  และ/หรือ ให้กู้ ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัท 
ยอ่ยเทา่นั 1น โดยมีการกําหนดอ้างอิงอัตราดอกเบี Dยขั DนตํGาของเงินกู้ หรือเงิน
ฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจําของสถาบนัการเงินภายในประเทศบางแหง่
บวกสว่นตา่งเพิGมอีกร้อยละ R.R ตอ่ปี ถึงร้อยละ 2.5 ตอ่ปีทั Dงนี Dขึ Dนอยูก่บัต้นทนุ
ของแตล่ะบริษัท 

มาตรการและขั :นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยยงัคงปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตามประกาศที�
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนดในเรื�องหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทจด
ทะเบียน ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ทั 1งนี 1 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติในหลกัการสําหรับการทําธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับ
บุคคลที�เกี�ยวโยงกันของบริษัท ประเภทรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติที�มีการดําเนินการตาม
เงื�อนไขการค้าทั�วไป สว่นธุรกรรมอื�นๆ ที�ไม่เข้าข่ายเงื�อนไขการค้าทั�วไปให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และตามประกาศที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด  
 บริษัทฯ ได้มีการกําหนดขั 1นตอนการทําธุรกรรมระหวา่งบริษัทฯกบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบับริษัทฯ ซึ�งจะต้อง
ผ่านขั 1นตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการทําธุรกรรมปกติ โดยผ่านการ
พิจารณาจากผู้มีอํานาจตามสายงานที�รับผิดชอบและเกี�ยวข้องในเรื�องนั 1นๆ ซึ�งผู้ รับผิดชอบและผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัการทํา
รายการจะต้องทําหน้าที�พิจารณาว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที�กระทํากับบุคคลภายนอก นอกจากนี 1 บริษัทฯ ได้มีการ
ทบทวนการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กบับคุคลที�เกี�ยวโยงกันกบับริษัทฯเป็นประจําทุกปีในกรณีที�มีรายชื�อบคุคลที�
เกี�ยวข้องเพิ�มเติม เพื�อให้มั�นใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯที�กําหนดไว้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงการทบทวนขั 1นตอน และระเบียบปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (สาํนกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 บริษัทฯ ได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที�และวงเงินอนมุตัิของผู้บริหารทกุฝ่ายไว้อยา่งชดัเจน เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  และมีการแบง่แยกหน้าที� ที�อาจก่อให้เกิดการกระทําทจุริตออกจากกนั   
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 นอกจากนี 1 การทําธุรกรรมดงักล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผ่านการ
พิจารณากลั�นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าธุรกรรมดงักลา่วมี
ราคาและเงื�อนไขเดียวกบัราคาตลาด มีความเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั 1งต้องนําเสนอขออนมุตัิการทํารายการต่อ
คณะกรรมการบริษัท หรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื�อขออนมุตัิตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี ซึ�ง
บางกรณีอาจต้องขอความเห็นจากที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อพิจารณาเพิ�มเติม โดยกรรมการผู้ ที�มีส่วนได้เสีย
จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง  เพื�อให้มั�นใจว่ารายการที�เกี�ยวโยงกันที�ได้พิจารณานั 1นโปร่งใส  มีความ
สมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั 1งหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  (สาํนกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ ตระหนักถึงหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดีในเรื�องของความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และมีความ
พยายามในการจํากดัระดบัและขนาดของการทํารายการที�จะเกิดขึ 1นในอนาคต อยา่งไรก็ตาม การทําธุรกรรมกบับคุคล
ที�มีความเกี�ยวข้องกบับริษัทฯ เป็นความจําเป็นในการดําเนินธุรกิจทั�วไปตามปกติ เพื�อเพิ�มความสามารถในการแขง่ขนั 
และบริษัทฯได้คํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุที�จะก่อให้เกิดแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น ดงันั 1น บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงยงัคง
มีการทํารายการระหว่างกนัต่อไปในอนาคต  ซึ�งบริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่การปฏิบตัิตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ให้ถกูต้อง โดยกรอบการทํารายการต่างๆ จะยึดถือและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และตามประกาศที�คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ในเรื�องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันอย่าง
เคร่งครัด  ทั 1งนี 1 นโยบายการกําหนดราคาระหวา่งบริษัทที�เกี�ยวข้องกนัยงัคงยดึหลกัการเช่นเดียวกบัปีที�ผา่นมา 
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1�. ข้อมูลทางการเงินที�สาํคัญ 

ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงนิรวม) 

(หนว่ย : ล้านบาท) งบการเงนิรวม  

 2556 % 2555* % 2554 % 

รายได้       

รายได้จากการขาย 24,300  100.00   21,620   100.00  17,630 100.00 

รายได้จากการลงทนุ** 1,300     5.35     1,090      5.04  953 5.40 

รายได้อื$น 796     3.28        802      3.71  493 2.79 

รวมรายได้ 26,396  108.63   23,512   108.75  19,075 108.20 

       

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุขาย  18,386    75.66   16,310    75.44  13,327 75.59 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร    5,686    23.40     4,782    22.12  -,./0 �.� 

รวมค่าใช้จ่าย  24,072    99.06   21,092    97.56  17,078 96.87 

       

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 358 1.47 402 1.86 205 1.16 

กําไรก่อนภาษีเงินได้   2,682    11.04    2,822    13.05  2,202 12.49 

ภาษีเงินได้     (456)   (1.88)     (930)   (4.30) (568) (3.22) 

กําไรหลงัภาษีเงินได้  2,226      9.16    1,892      8.75  1,634 9.27 

สว่นที$เป็นของสว่นได้เสยีที$ไมม่ีอํานาจควบคมุ     (241)   (0.99)     (234)   (1.08) (181) (1.03) 

กาํไรสุทธิ   1,986      8.17    1,658      7.67  1,453 8.24 

*ปรบัปรุงใหม่ 
**รายไดจ้ากการลงทนุ = รายไดค่้าเช่าค่าบริการ + ดอกเบี/ยรบั + เงินปันผลรบั 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงนิเฉพาะกิจการ) 

(หนว่ย : ล้านบาท) งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 % 2555* % 2554 % 

       

รายได้       

รายได้จากการขาย   16,560   100.00  13,988   100.00  10,589 100.00 

รายได้จากการลงทนุ**         957      5.78    2,139     15.29  629 5.94 

รายได้อื$น         821     4.96    2,325     16.62  1,053 9.95 

รวมรายได้   18,339   110.74  18,452   131.91  12,271 115.89 

       

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุขาย   12,565     75.87  10,560     75.50  7,976 75.33 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร      4,500     27.17    3,710     26.52  0,..; 1.2 

ต้นทนุทางการเงิน          57 0.35        36 0.26 21 0.20 

รวมค่าใช้จ่าย 17,123 103.39 14,307 102.28 10,776 101.77 

       

กําไรก่อนภาษีเงินได้   1,217      7.35    4,145     29.63  1,495 14.12 

ภาษีเงินได้       (234)   (1.41)   (632)   (4.52) (285) (2.69) 

กาํไรสุทธิ        983      5.93   3,513     25.11  1,210 11.43 

*ปรบัปรุงใหม่ 
**รายไดจ้ากการลงทนุ = รายไดค่้าเช่าค่าบริการ + ดอกเบี/ยรบั + เงินปันผลรบั 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) 

(หนว่ย : ล้านบาท) งบการเงนิรวม 

 2556 % 2555* % 2554 % 

สินทรัพย์       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด      1,882       9.99     3,023    17.62  2,384 16.71 

เงินลงทนุชั$วคราว         219       1.16     1,040      6.06  622 4.36 

ลกูหนี >การค้า          739       3.92        604      3.52  505 3.54 

สนิค้าคงเหลอื      1,667       8.86     1,325      7.72  1,163 8.16 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื$น         304       1.61        419      2.44  429 3.01 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน      4,810     25.55     6,411    37.36  5,104 35.78 

ที$ดิน อาคารและอปุกรณ์ และสทิธิการเช่า   11,899     63.19     9,052    52.75  6,283 44.05 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื$น      2,120     11.26     1,697      9.89  2,878 20.17 

รวมสินทรัพย์   18,830   100.00   17,160  100.00  14,265 100.00 

หนี =สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       

เจ้าหนี >การค้า      4,407     23.41     4,347    25.33  3,504 24.56 

หนี >สนิหมนุเวียนอื$น      2,222     11.80     1,800    10.49  1,560 10.94 

รวมหนี >สนิหมนุเวียน      6,629     35.21     6,147    35.82  5,064 35.50 

รวมหนี >สนิไมห่มนุเวียน         188       1.00        157      0.92  131 0.92 

รวมหนี =สิน     6,818     36.21     6,304    36.74  5,195 36.42 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทนุเรือนหุ้น       3,943     20.94     3,943    22.98  3,943 27.64 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น   12,013     63.79   10,856    63.26  9,070 63.58 

รวมหนี =สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น   18,830   100.00   17,160  100.00  14,265 100.00 

*ปรบัปรุงใหม่
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งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

(หนว่ย : ล้านบาท) งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 % 2555* % 2554 % 

สินทรัพย์          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด       1,145       6.12    1,966    12.31  1,671 14.24 

เงินลงทนุชั$วคราว          215      1.15            -          -   202 1.72 

ลกูหนี >การค้า          637      3.40       481     3.01  382 3.25 

สนิค้าคงเหลอื      1,236       6.60       968     6.07  816 6.96 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื$น         260       1.39       361     2.26  393 3.35 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน      3,493     18.67    3,775   23.65  3,464 29.52 

ที$ดิน อาคารและอปุกรณ์ และสทิธิการเช่า    10,092     53.94    7,118    44.59  4,749 40.47 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื$น      5,125     27.39    5,071   31.77  3,521 30.01 

รวมสินทรัพย์    18,710   100.00  15,964  100.00  11,733 100.00 

หนี =สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       

เจ้าหนี >การค้า      3,088   16.51   2,852   17.86  2,119 18.06 

หนี >สนิหมนุเวียนอื$น      5,590     29.88    3,095    19.39  2,952 25.16 

รวมหนี >สนิหมนุเวียน      8,678     46.38    5,947    37.25  5,070 43.21 

รวมหนี >สนิไมห่มนุเวียน         232       1.24       202  1.26  182 1.55 

รวมหนี =สิน      8,910    47.62    6,149    38.51  5,253 44.77 

ทนุเรือนหุ้น       3,943     21.07    3,943    24.70  3,943 33.60 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น      9,800    52.38   9,816    61.49  6,481 55.23 

รวมหนี =สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น    18,710   100.00  15,964  100.00  11,733 100.00 

*ปรบัปรุงใหม่
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งบกระแสเงนิสด 

(หนว่ย : ล้านบาท) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555* 2554 2556 2555* 2554 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กําไรสาํหรับปี  2,226   1,892  1,634      983    3,513  1,210 

ดอกเบี >ยรับ (37) (51) (79) (35) (46) (77) 

คา่เสื$อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 1,418 1,058 785 1,161 849 573 

หนี >สญูและหนี >สงสยัจะสญู (กลบัรายการ) EF 7 2 0- 19 13 

คา่เผื$อการด้อยคา่ของเงินลงทนุ (กลบัรายการ) (35) (119) -  (35) (1,628) (528) 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (358) (402) (205) - - - 

รายการปรับปรุงอื$นๆ IJ; K;. JF; -0- (743) 339 

 3,694 3,281 2,746 2,419 1,963 1,531 

การเปลี$ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนี >สนิดําเนินงาน       

สนิทรัพย์ (เพิ$มขึ >น) ลดลง (352) (505) (602) (318) (467) (615) 

หนี >สนิ เพิ$มขึ >น (ลดลง) -I; ;K; KJ0 /F/ 847 J.; 

จ่ายภาษีเงินได้ (500) (586) (IKJ) (258) (281) (0.F) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,190 3,179 2,520 2,349 2,062 1,324 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (3,241) (1,762) (3,036) (4,181) (902) (2,512) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,090) (778) (613) (1,011) (865) (48) 

เงนิสดเพิ�มขึ =น (ลดลง) สุทธิ (1,141) 639 (1,129) (820) 294 (1,236) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 3,023 2,384 3,513 1,966 1,671 2,907 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ =นปี 1,882 3,023 2,384 1,145 1,966 1,671 

*ปรบัปรุงใหม่ 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2556 2555 2554 2556 2555 2554 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (LIQUIDITY RATIO)         

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง………………… (เทา่) F..- 1.04 1.01 F.IF 0.63 0.68 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว………… (เทา่) F.I- 0.76 0.69 F.0- 0.41 0.44 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด…… (เทา่) F./F 0.57 0.55 F.-0 0.37 0.30 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี >การค้า.…… (เทา่) -J.EK 38.97 36.54 0;.J- 32.44 29.25 

ระยะเวลาเก็บหนี >เฉลี$ย……………… (วนั) ;.;/ 9.24 9.85 E0.E/ 11.10 12.31 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื….… (เทา่) E0.0; 13.11 12.67 EE.IF 11.84 11.17 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี$ย…………… (วนั) 0;.-F 27.47 28.42 -E./. 30.42 32.24 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี >.…………… (เทา่) I.0F 4.15 4.18 I.0- 4.25 4.20 

ระยะเวลาชําระหนี >เฉลี$ย.………………… (วนั) K/..E 86.64 86.18 K/.F; 84.72 85.68 

CASH CYCLE………….……………… (วนั) (46.46) (49.94) (47.91) (41.36) (43.20) (41.13) 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)    

อตัรากําไรขั >นต้น.………………………… (%) 24.34 24.56 24.41 24.13 24.50 24.67 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน…………… (%) 9.42 10.43 11.33 7.48 28.71 14.32 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร………… (%) 139.38 141.00 126.18 189.57 51.34 87.33 

อตัรากําไรสทุธิ …………………...…… (%) 8.71 7.67 8.24 5.93 25.11 11.43 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ....................... (%) 17.37 16.64 16.96 10.02 43.11 19.61 

อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์………… (%) 11.03 10.55 10.96 5.67 25.37 11.24 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร…… (%) 32.49 33.65 36.16 24.92 70.84 42.10 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์…………… (เทา่) 1.47 1.50 1.44 1.06 1.33 1.14 

อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)    

อตัราสว่นหนี >สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น…… (เทา่) F./. F./K 0.57 F.;E F.J- 0.81 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี >ย (เทา่) n/a n/a 515,F0/ I/.;J ./.-J 77.23 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เทา่) F.J0 F.;E E.FF F.IK F.J/ F.// 

อตัราการจ่ายเงินปันผล………………… (%) /F.-I 48.45 49.69 EFE..- 25.76 59.66 
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CD. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

ปี 0//J การเติบโตของเศรษฐกิจไทยชะลอตวัลงอย่างต่อเนื$องตลอดทั >งปี ตวัเลขทางเศรษฐกิจต่างๆ มีการ
เติบโตอยู่ในระดับที$ตํ$ากว่าที$คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศ  ในขณะที$ดัชนีความเชื$อมั$นของ
ผู้บริโภคปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื$อง สะท้อนถึงความกังวลของผู้บริโภคที$มีต่อภาวะเศรษฐกิจ  ทําให้ผู้บริโภคมีการ
ชะลอการใช้จ่าย สง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจค้าปลีก อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที$ยวยงัคงขยายตวัได้จากจํานวน
นกัทอ่งเที$ยวชาวตา่งชาติที$เพิ$มขึ >นซึ$งเป็นปัจจยัที$สนบัสนนุการบริโภคในปีนี > แม้วา่ภาคการทอ่งเที$ยวจะได้รับผลกระทบ
จากปัญหาทางด้านการเมืองในช่วงปลายปี 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีสาขาที$เปิดให้บริการทั >งหมด -I แหง่ แบง่เป็นสาขาในกรุงเทพ EF แห่ง 
และในต่างจงัหวดั 0I แหง่ โดยบริษัทฯ บรรลเุป้าหมายในการขยายสาขา / แหง่ได้ตามที$ตั >งเป้าหมายไว้ ขณะที$บริษัท
ฯ ได้ปิดให้บริการสาขารัชดาภิเษกในไตรมาสที$ E ปี 0//J เนื$องจากสิ >นสดุสญัญาเช่า อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เปิด
ให้บริการสาขาพระราม ; ตั >งแตปี่ 0//I เพื$อทดแทนการปิดให้บริการสาขาดงักลา่ว 

ผลประกอบการประจําปี 0//J บริษัทฯ สามารถสร้างอัตราการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื$อง และคง
ประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดบัที$เหมาะสม ทําให้บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน E,;KJ ล้านบาท 
เพิ$มขึ >น E;.K% จากปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดงันี > 

รายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 0J,-;J ล้านบาท เพิ$มขึ >น 0,KKI ล้านบาท หรือเพิ$มขึ >น 12.3% จากปีก่อน อนั
เป็นผลจากการเพิ$มขึ >นของรายได้ตา่งๆ ดงันี > 

- รายไดจ้ากการขาย 

 รายได้จากการขายมีจํานวน 24,300 ล้านบาท เพิ$มขึ >น 0,JKF ล้านบาท หรือเพิ$มขึ >น E0.I% จากปีก่อน โดย
ยอดขายของสาขาเดิมมีอตัราการเติบโตในระดบัที$นา่พอใจอนัเป็นผลจากความสาํเร็จจากการนําเสนอสนิค้าที$สอดรับ
กบัความต้องการของลกูค้า รวมถึงความสําเร็จของกลยทุธ์ด้านการตลาดที$เน้นการจดักิจกรรมการตลาดและรายการ
สง่เสริมการขายเพื$อกระตุ้นการซื >อของลกูค้าตลอดทั >งปี และการเน้นทําการตลาดกบัลกูค้าสมาชิก ขณะที$สาขาใหม่ที$
เปิดให้บริการตั >งแตปี่ 0///-0//J รวม EF แหง่ สว่นใหญ่มียอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย 

- รายไดอื้6นๆ 

 รายได้จากการลงทนุมีจํานวน E,-FF ล้านบาท เพิ$มขึ >น 0EF ล้านบาท หรือเพิ$มขึ >น E;.-% จากปีก่อน อนัเป็น
ผลจากรายได้คา่เช่าจากสาขาใหมใ่นรูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ และการเพิ$มขึ >นของรายได้คา่เช่าจากสาขาเดิม 

 รายได้อื$น มีจํานวน .9J ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท หรือลดลง 0.8% จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การกลับรายการค่าเผื$อการด้อยค่าเงินลงทุนจํานวน 35 ล้านบาท และ 119 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2555 
ตามลาํดบั รวมถึงการบนัทกึกําไรจากการจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยจํานวน 46 ล้านบาท ในปี 2555 
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ต้นทุนขาย 

 ต้นทุนขายมีจํานวน 18,386 ล้านบาท เพิ$มขึ >น 2,076 ล้านบาท หรือเพิ$มขึ >น 12.7% จากปีก่อน ซึ$งคิดเป็น
สดัส่วนต่อยอดขายเท่ากับ ./..% สงูขึ >นจาก ./.I% ในปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากการจัดรายการลดราคาสินค้า
ก่อนปิดให้บริการสาขารัชดาภิเษกในไตรมาสที$ E ปี 0//J อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมต้นทุนขายและ
บริหารรายการสง่เสริมการขายได้มีประสิทธิผลภายหลงัไตรมาสที$ E ทําให้บริษัทฯ มีกําไรขั >นต้นจํานวน 5,914 ล้าน
บาท เพิ$มขึ >น 604 ล้านบาท หรือเพิ$มขึ >น 11.4% จากปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารมีจํานวนรวม 5,686 ล้านบาท เพิ$มขึ >น 904 ล้านบาท หรือเพิ$มขึ >น 18.9% 
จากปีก่อน โดยคา่ใช้จ่ายในสว่นที$เพิ$มขึ >นมาจากคา่ใช้จา่ยเตรียมการเปิดสาขาใหม ่และคา่ใช้จา่ยในการขายและ
บริหารของสาขาใหม ่ขณะที$บริษัทฯ ยงัคงควบคมุคา่ใช้จา่ยของสาขาเดิม ได้ดแีละมีประสทิธิภาพ 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมมีจํานวน -/K ล้านบาท ลดลง II ล้านบาท หรือลดลง EF.;% จากปี
ก่อน บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จํากดั มีอตัราการเติบโตที$ดีต่อเนื$อง ขณะที$บริษัท พาวเวอร์บาย จํากัด ได้รับผลกระทบสงูจาก
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัทําให้ผู้บริโภคชะลอซื >อสนิค้าประเภทเครื$องใช้ไฟฟ้ามากขึ >น 

กาํไรสุทธิและภาษีเงนิได้จ่าย 

ในปี 2556 ภาษีเงินได้จ่ายมีจํานวน 456 ล้านบาท ลดลง 474 ล้านบาท จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจาก
การปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตดับญัชีในปี 0/// ตามมาตรฐานการบญัชีใหม ่ 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิมีจํานวน E,;KJ ล้านบาท เพิ$มขึ >น -0K ล้านบาท หรือเพิ$มขึ >น E;.K% จากปีก่อน ในขณะ
ที$กําไรจากธุรกิจหลกั* มีจํานวน E,/;0 ล้านบาท เพิ$มขึ >น .. ล้านบาท หรือเพิ$มขึ >น /.E% จากปีก่อน อนัเป็นผลจาก
การเติบโตของรายได้ การควบคมุคา่ใช้จ่ายที$มีประสทิธิภาพ และประโยชน์จากอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลที$ปรับลดลง  

*ปี 221 กําไรจากธุรกิจหลกั คือ กําไรสทุธิไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม และการกลบัรายการค่าเผื6อการด้อยค่าเงิน
ลงทนุ 

 ปี 222 กําไรจากธุรกิจหลกั คือ กําไรสทุธิไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
การกลบัรายการค่าเผื6อการด้อยค่าเงินลงทนุ และผลกระทบจากการปรบัปรุงภาษีเงินได้ตามมาตรฐานบญัชีใหม่ 

ฐานะการเงนิ 
(ณ วนัที$ -E ธนัวาคม 0//J เปรียบเทียบกบัวนัที$ -E ธนัวาคม 0///) 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมมีจํานวน EK,830 ล้านบาท เพิ$มขึ >น E,J.F ล้านบาท หรือเพิ$มขึ >น 9..% จาก ณ วันที$ -E 
ธนัวาคม 0/// โดยสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพิ$มขึ >น -,271 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ$มขึ >นของสนิทรัพย์ถาวร
ที$เกี$ยวเนื$องกบัสาขาใหม่ตามแผนขยายสาขาของบริษัทฯ และเงินลงทนุในบริษัทร่วมที$เพิ$มขึ >นตามสว่นแบง่กําไรจาก
ผลประกอบการของบริษัทร่วม ขณะที$สินทรัพย์หมนุเวียนลดลง E,JFE ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากเงินสดและ
รายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุชั$วคราวที$ลดลง เนื$องจากการชําระคา่ก่อสร้างสาขาใหมแ่ละการจ่ายเงินปันผล 
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หนี =สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ห นี >สิน รวม มี จํ าน วน  6,818 ล้ าน บ าท  เพิ$ ม ขึ >น  /E-  ล้ าน บ าท  ห รือ เพิ$ ม ขึ >น  K .E% จาก  ณ  วัน ที$  
-E ธันวาคม 0//5 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ$มขึ >นของเจ้าหนี >การค้าและเจ้าหนี >อื$นตามการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
ขณะที$ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีจํานวน 10,013 ล้านบาท เพิ$มขึ >น E,E/. ล้านบาท หรือเพิ$มขึ >น 10.7% จาก ณ วันที$ -E 
ธนัวาคม 0/// จากกําไรสะสมที$เพิ$มขึ >น 

สภาพคล่อง 

 IJJ6 IJJ5* IJJD 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,190 3,179 2,520 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (3,241) (1,762) (3,036) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,090) (778) (613) 
เงนิสดเพิ�มขึ =น (ลดลง) สุทธิ (1,141) 639 (1,129) 

*ปรบัปรุงใหม่ 

ณ วนัที$ -E ธันวาคม 0//J บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจํานวน E,KK0 ล้านบาท 
โดยมีเงินสดลดลงสทุธิจํานวน E,EIE ล้านบาท ซึ$งสรุปสาระสาํคญัของการเปลี$ยนแปลงได้ ดงันี >  

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน - บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3,190 
ล้านบาท เพิ$มขึ >นเพียง EE ล้านบาทจากปีก่อน เนื$องจากบริษัทฯ มีการเปิดสาขาใหม่หลายแห่ง ทําให้มีค่าใช้จ่าย
สําหรับสาขาใหม่อยู่ในระดบัสงูเมื$อเปรียบเทียบกบัยอดขาย นอกจากนี > มีการใช้กระแสเงินเพื$อเป็นเงินทนุหมนุเวียน 
เนื$องจากลกูหนี >การค้าประเภทร้านค้าเช่าเพิ$มขึ >นจากพื >นที$เช่าในศนูย์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ สินค้าคงเหลือสงูขึ >นจากปี
ก่อนเนื$องจากความต้องการสินค้าตํ$ากวา่ที$ประมาณการไว้ ในขณะที$กระแสเงินสดที$ได้มาจากเจ้าหนี >การค้าลดลงจาก
การจ่ายชําระหนี >เจ้าหนี >การค้าตามกําหนดระยะเวลา 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ - มีจํานวน 3,241 ล้านบาท เพิ$มขึ >น E,478 ล้านบาทจากปีก่อน โดยบริษัท
ได้จ่ายเงินเพื$อการลงทนุในการขยายสาขาใหมเ่พิ$มขึ >น E,-JJ ล้านบาทจากปีก่อน ในขณะที$บริษัทร่วมไมม่ีการจ่ายเงิน
ปันผลในปีนี >  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการจดัหาเงิน - มีจํานวน E,F;F ล้านบาท เพิ$มขึ >น -E- ล้านบาท เนื$องจากบริษัท
ฯ มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2555 สงูขึ >น เมื$อเปรียบเทียบกบัเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2554  

โครงสร้างเงนิทุน 

 โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ณ วนัที$ -E ธันวาคม 0//J ประกอบด้วยหนี >สินรวมจํานวน 6,818 ล้านบาท 
และส่วนของผู้ ถือหุ้ นจํานวน 10,013 ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ มีอัตราหนี >สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นเท่ากับ F.J ทั >งนี > 
ปัจจบุนับริษัทฯ ไมม่ีหนี >สนิทางการเงิน 

 

 

 



สว่นที$ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน - การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ  

 

  102   

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ 

- อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 

 ณ วนัที$ -E ธันวาคม 0//J บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคล่อง F..- เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 
F.I- เท่า ลดลงจากปีก่อนที$มีอตัราสว่นเท่ากบั E.FI เท่า และ F..J เท่า ตามลําดบั โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเงิน
สดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง  อยา่งไรก็ตาม เจ้าหนี >การค้า ลกูหนี >การค้า และสินค้าคงเหลอื ยงัคงอยู่ในระดบั
ที$เหมาะสม และเป็นไปตามแผนงานที$วางไว้ แม้ว่าในปี 2556 สินค้าคงเหลือมีจํานวนเพิ$มขึ >นชั$วคราว เนื$องจาก
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที$ชะลอตวั ความต้องการสนิค้าของลกูค้าตํ$ากวา่ที$คาดการณ์ไว้  

- อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น (คํานวณจากกําไรของธุรกิจหลกั) ในปี 0//J เท่ากบั E-.;% ลดลง
จาก E/.0% ในปี 0/// โดยวิเคราะห์ Dupont ได้ ดงันี > 

การวิเคราะห์ Dupont 2556 2555 

อตัรากําไรสทุธิ* (%) 6.6% 7.0% 

อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ (เทา่) E.-/ E.-K 

Equity multiplier (เทา่) E./. E./K 

*คํานวณจากกําไรจากธุรกิจหลกั ซึ6งไม่รวมรายการพิเศษและส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม 

 ปี 0//J บริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิจากธุรกิจหลกั J.J% ลดลงจาก 7.0% ในปี 0/// โดยมีสาเหตุหลกัจาก
การเพิ$มขึ >นของคา่ใช้จ่ายที$เกี$ยวเนื$องในการขยายสาขาของบริษัทฯ และผลกระทบจากการจดัรายการสง่เสริมการขาย
ก่อนปิดให้บริการสาขารัชดาภิเษกในไตรมาสที$ E ปี 0//J ขณะที$บริษัทฯ ยงัสามารถใช้สินทรัพย์ได้มีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยมีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์อยู่ที$ E.-/ เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก E.-K เท่า และ Equity 
multiplier ในปี 2556 อยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัปีก่อนเช่นกันซึ$งอยู่ที$ E./. เท่า จาก E./K เท่าในปี 0/// โดยบริษัทฯ 
ยงัคงไมม่ีหนี >สนิทางการเงิน 

แผนการขยายสาขาและการปรับปรุงสาขา 

ปี 0//J บริษัทได้เปิดให้บริการสาขาใหม่ รวม / แห่ง อนัได้แก่ รูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ I แห่ง คือ สาขา
กาญจนบรีุ สาขาสกลนคร สาขาสระบุรี และสาขาสริุนทร์ และรูปแบบห้างสรรพสินค้าในศนูย์การค้าขนาดใหญ่ คือ 
สาขาอบุลราชธานี ซึ$งบรรลเุป้าหมายตามแผนขยายสาขาของบริษัทฯ 

สาํหรับ ปี 0//. บริษัทฯ ตั >งเป้าหมายในการขยายสาขาอีกจํานวน / แหง่ ในรูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ และ
เปิดอีก 1 สาขาในเมืองฮานอย ประเทศเวียตนาม 

 



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี �แล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า 
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื)นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที)ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ 
นอกจากนี � บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที)สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาํคญัเกี)ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที)ดี เพื)อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที)เป็นสาระสําคญัทั �ง
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั �งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคมุภายในที)ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2556 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึ)งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี)ยนแปลงที)สําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั �งการกระทําที) 
มิชอบที)อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 ในการนี � เพื)อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั �งหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที)บริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้ นางสาวจิราพรรณ ทองตนั เป็นผู้ลงลายมือชื)อกํากบัเอกสารนี �ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื)อของ นางสาวจิราพรรณ ทองตัน กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที)บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดงักลา่วข้างต้น 
 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท 

  

ชื�อ – นามสกุล ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

นายปิยะ  งุ่ยอคัรมหาวงศ์ กรรมการ   

นายปัณฑิต มงคลกลุ กรรมการ   

 
ผู้รับมอบอาํนาจ 

ชื�อ – นามสกุล ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

นางสาวจิราพรรณ ทองตนั เลขานกุารบริษัท/ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท ณ วันที�  ! ธันวาคม #$$% 

    กรรมการบริษัท 

ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

นายสุทธิศักดิ4  จิราธิวัฒน์ 
 

ประธานกรรมการ 
(มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 
 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที ดาํรงตําแหน่ง
ในปัจจบุนัรวม (' แหง่) 

 

 

 

 

 

 

 

() - ปริญญาตรี B.S. สาขาคณิตศาสตร์  
  จากสถาบนัเซนต์จอห์น ฟิชเชอร์  
  คอลเลจ New York, U.S.A. 
 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย 
- Director Certification Program  
 (DCP) ปี NO50 
- Director Accreditation Program  
 (DAP) ปี NO50 
 
 
 
 

ณ 'S ธ.ค.OO    
ไมม่ี 

ณ 'S ธ.ค.O( 
ไมม่ี 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
ไมม่ี 

- พี ชาย               
  นายสทุธิธรรม 
- อานายปริญญ์  
  และนายทศ 

NO37 ประธานบริหารธุรกิจกลุม่
อตุสาหกรรมและค้าสง่ 

บริษัทในเครือเซ็นทรัล  

2543 ประธานกรรมการบริหาร บจ. เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ [งกรุ๊ป 

NO44 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. กลุม่เซ็นทรัล  

NO46 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 

NO46 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา 

NO49 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 
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ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

นายสมชัย  อภิวัฒนพร 
 

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 
 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที ดาํรงตําแหน่ง
ในปัจจบุนัรวม (' แหง่) 
 
 
 

(' - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 
  (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต                             
  (การจดัการงานสาธารณะ)                     
  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- ประกาศนียบตัร วิทยาลยัป้องกนั 
  ราชอาณาจกัร (วปรอ. NOc() 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย 
- Director Accreditation Program  
 (DAP) ปี NOcd 
- Director Certification Program  
 (DCP) ปี NOc9            
-  Audit Committee Program (ACP)  
  ปี NOOS   

- ประกาศนียบตัร (หลกัสตูร วตท. O)                          
  จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

 

 

ณ 'S ธ.ค.OO  
ไมม่ี 

ณ 'S ธ.ค.O( 
ไมม่ี 

เปลี ยนแปลง 
ระหวา่งปี  
ไมม่ี 

ไมม่ี 
 

 
 
 
 
 
 

25c( - NOcd ประธานกรรมการบริหารทรัพย์สิน
และกรรมการ 

บมจ. ธนาคารทหารไทย 

25c( - NOOS 
 

ประธานกรรมการ โรงงานไพ ่กรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลงั 

25c) - NOOS 
 

ประธานกรรมการ องค์การสรุา กรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลงั 

25c) - NOOc กรรมการวิชาชีพด้านการบญัชี     
ภาษีอากร 

สภาวิชาชีพบญัชี 

NOOS - NOOc หวัหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลงั 

NOON - NOOc ประธานกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

NOOS - NOOc ประธานกรรมการ บมจ. เหมืองแร่โปรแตชอาเซียน 

NOOS - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)  

NOOc - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม ลิ [งค์ เอเชีย 
คอร์ปอเรชั น 

NOch - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 
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ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์ 
 

กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการบริหาร/          
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
(มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 
 
 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที ดาํรงตําแหน่ง
ในปัจจบุนัรวม (c แหง่) 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  
  สาขาไฟฟ้า University of Maryland  
  (College Park), New York, U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
  (Operations Research)  
  Iona University, New York, U.S.A. 
- Director Certification Program  
 (DCP) ปี NOc( จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย  
- หลกัสตูรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ.  
  รุ่น c'S'  
  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ 'S ธ.ค.OO  
ไมม่ี 

ณ 'S ธ.ค.O( 
t.SSd(% 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
เพิ มขึ [น t.SSd(% 

- น้องชาย 
  นายสทุธิศกัดิw 
- อานายปริญญ์   
  และนายทศ  
 

NOcO - NOON กรรมการบริหาร สายงานค้าปลีก
และพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บจ. กลุม่เซ็นทรัล  

NOch - NOOt สมาชิก, กรรมาธิการพาณิชย์ สภานิตบิญัญัตแิหง่ชาต ิ

NOOc - NOOO กรรมการ บมจ. บิxกซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ 

NOcO - NOO( ประธานกรรมการบริหาร บจ. กลุม่เซ็นทรัล 

NOcO - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. เอิร์ธแคร์  

NOcO - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. เดอะวินเทจคลบั  

NOcO - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เซ็นทรัลโฮลดิ [ง  

NOcO - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา 

NOcO - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 

NOO' - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ                                        
และประธานคณะกรรมการ 

บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนชั นแนล 

NOcd - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ                   
ประธานกรรมการบริหาร และ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั          
และกรรมการบริษัทยอ่ย 
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ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ 
 

กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
(มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 
 
 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที ดาํรงตําแหน่ง
ในปัจจบุนัรวม (c แหง่) 

51 - ปริญญาตรี B.A. (Accounting)  
  Skidmore College, New York, 
  U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
  แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย 
- Director Certification Program    
  (DCP)  ปี NOc'                     
- Director Accreditation Program  
  (DAP) ปี NOc)                                 
- Audit Committee Program  
 (ACP) ปี NOc)                           
 - The Role of Chairman Program  
  (RCP) ปี NOc)                  
- Chief Financial Officer  ปี NOch 
- Monitoring the System of Internal  
  Control and Risk Management  
  (MIR) ปี NOOt 
- Monitoring the Internal Audit  
  Function (MIA) ปี NOOt  

ณ 'S ธ.ค.OO 
t.tOSh% 

ณ 'S ธ.ค.O( 
t.NN')% 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
เพิ มขึ [น 0.1719% 

- หลาน 
  นายสทุธิศกัดิw   
 และ  
 นายสทุธิธรรม 
- พี ชายนายทศ 

2538 - NOOt กรรมการ บจ. เจเนอรัลคาร์ด เซอร์วิสเซส 

2542 - 2550 กรรมการ บมจ. อินทรประกนัภยั 

2545 - 2549 กรรมการ บมจ. ธนมิตร แฟคตอริ ง 

2542 - NOOO กรรมการ บมจ. มาลีสามพราน 

2546 - NOOO ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการ 

บมจ. หลกัทรัพย์บวัหลวง 

NO36 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 

2539 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั น 

NO45 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. กลุม่เซ็นทรัล 

NOcd - ปัจจบุนั คณะกรรมการสง่เสริมกิจกรรม
มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
 

2547 - ปัจจบุนั ที ปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่(MAI) 

2555 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์  

NOch - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 
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ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

- Monitoring Fraud Risk Management  
 (MFM) ปี NOON 
 
- Monitoring of the Quality of  
  Financial Reporting (MFR) ปี NOON  
- Advanced  Audit Committee  
 Program ปี NOO' 
 
- หลกัสตูรการปฏิบตัิการจิตวิทยา  
  ฝ่ายอํานวยการ รุ่นที  73  
  จากสถาบนัจิตวิทยาความมั นคง 
- หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจ 
  สาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสงู 
  รุ่นที  4 จากสถาบนัพระปกเกล้า 
- หลกัสตูร วตท.รุ่นที  S ปี NOcd  
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
- หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรม 
  ระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่นที  S'  
  ปีการศกึษา NOOS                                                                 
- หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
  (ว.ป.อ.) ปี NOON          
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ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

นายทศ  จิราธิวัฒน์* 
 
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ 
ที ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 
(มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท)  
 
 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที ดาํรงตําแหน่ง
ในปัจจบุนัรวม (S แหง่)  
 
 
 
 
 
 

49 - ปริญญาตรี B.A. Wesleyan University,  
  CT, U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
  (Finance) Columbia University, 
  New York, U.S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ณ 'S ธ.ค.OO 
t.tS(O%** 

-ณ 'S ธ.ค.O( 
t.NN'S%** 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
เพิ มขึ [น0.2066% 

- หลาน 
นายสทุธิศกัดิw 
และ 
นายสทุธิธรรม   
- น้องชาย             
นายปริญญ์ 

2539 - 2544 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายปฏิบตัิการ 

บจ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั น 

NO'd - NOO' กรรมการ บมจ. บิxกซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่ บจ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั น 

พ.ย.2556 - 
ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการบริหาร บจ. กลุม่เซ็นทรัล 

NOc7 - NOO( กรรมการ และกรรมการบริหาร   บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 
และกรรมการบริษัทยอ่ย 

หมายเหต ุ: * นายทศ  จิราธิวฒัน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทยอ่ยโดยมีผลตั [งแตว่นัที  N มกราคม NOOd 
                  ** นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรที ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะด้วย   
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ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

นายปรีชา  เอกคุณากูล* 
 
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/   
กรรมการบริหารความเสี ยง/ กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่/ 
 (มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท)  
 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที ดาํรงตําแหน่ง
ในปัจจบุนัรวม (N แหง่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 - ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม                                
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท สาขาอตุสาหการและ 
  การจดัการ 
  สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 
 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย 
- Director Accreditation Program  
  (DAP) ปี NOc7 
- Director Certification Program  
 (DCP) ปี 2548     
         
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่น d  
  ปี NOOS จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 
 
 
 
 
    

ณ 'S ธ.ค.OO  
ไมม่ี 

ณ 'S ธ.ค.O( 

ไมม่ี 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
ไมม่ี 

ไมม่ี NO') - NOc' กรรมการผู้จดัการ บมจ. บิxกซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ 
NOc' - NOc( กรรมการผู้จดัการใหญ่ บจ. ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล 

NOc' - NOc( กรรมการผู้จดัการใหญ่ บจ. บีทเูอส 

NOOO - NOO( กรรมการ บมจ. ออฟฟิศเมท 

2546 - NOO( กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 
และกรรมการบริษัทยอ่ย 
 
 

หมายเหต ุ: * นายปรีชา เอกคณุากลู ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทยอ่ยโดยมีผลตั (งแตว่นัที� * มกราคม *++, 
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ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

นายปิยะ  งุ่ยอัครมหาวงศ์ 
 

กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบรรษัทภิบาล 
(มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 
 
 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที ดาํรงตําแหน่ง
ในปัจจบุนัรวม (S แหง่) 
 
 
 
 
 

56 
 

- ปริญญาตรี B.S. (Electrical  
  Engineering) และ  
  B.S. Management), Massachusetts  
  Institution of Technology,  
  Cambridge, U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และ                         
   M.S. (Electrical Engineering),  
  University of Southern California,  
  Los Angeles, U.S.A. 
- Director Certification Program  
 (DCP) ปี NOc) จากสมาคมสง่เสริม 
  สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ 'S ธ.ค.OO 
t.tt('% 

ณ 'S ธ.ค.O( 
ไมม่ี 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
ลดลง t.tt('% 
 

ไมม่ี 
 

NOct - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส      
ฝ่ายการเงินและบญัชี 

บจ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั น 

NOch -NOOc  กรรมการ บมจ. ธนมิตร แฟคตอริ ง 
NOct - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โรบินสนัแพลนเนอร์ 

NOcd - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ซี จี โบรคเกอร์ 

NOOt - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เซ็นทรัล ไลฟ์ โบรคเกอร์ 

NOOt -ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เทราซอฟท์ โซลชูั นส์                   
ดีเวลอปเมนท์ 

NOOS - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เซ็นทรัล รีเทล เทรนนิ ง เซ็น
เตอร์ 

NOch - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 
และกรรมการบริษัทยอ่ย 
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ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

นายปัณฑิต มงคลกุล 
 

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/  
ที ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
(มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท)  
 
 
 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที ดาํรงตําแหน่ง
ในปัจจบุนัรวม (N แหง่)  

50 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี      
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
  (Finance and International  
  Business)   
  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่ 
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Director Certification Program   
 (DCP) ปี NOc( จากสมาคมสง่เสริม 
 สถาบนักรรมการ บริษัทไทย 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.)  
  รุ่นที  c ปี NOOt  
  จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

ณ 'S ธ.ค.OO  
 t.ttttN% 

ณ 'S ธ.ค.O( 
 t.ttttN% 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
ไมม่ี 

ไมม่ี 2547 - NOOc  ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนมิตรแฟคตอริ ง  
2549 - NOOO กรรมการบริหาร/    

กรรมการบริหารความเสี ยง 
บมจ. มาลีสามพราน 

25'O - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์  

2536 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอิร์ธแคร์  

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ [งกรุ๊ป อินเตอร์เทรด 

2543 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โรบินสนั แพลนเนอร์ 

NOcd - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ซี จี โบรคเกอร์  

NOOt - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เซ็นทรัล ไลฟ์ โบรคเกอร์  

NOOS - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เซ็นทรัล รีเทล เทรนนิ ง เซ็นเตอร์ 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เซ็นทรัล สมยุ โฮเต็ล แมนเนจเมนท์ 

NOOc  - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ซีจี เทรนนิ ง เซ็นเตอร์ 

NOOc - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เซ็นทรัล วตัสนั 

NOOO - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โรงแรมกะตะ ภเูก็ต  

NOOO - ปัจจบุนั กรรมการ /  
กรรมการบริหารความเสี ยง 

บมจ. ออฟฟิศเมท 

NOO( - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทน 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

NO'h - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั                  
และกรรมการบริษัทยอ่ย 
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ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

นายวิทยา ชวนะนันท์ 
 

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/                        
ประธานกรรมการบริหารความเสี ยง 
 
 
 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที ดาํรงตําแหน่ง
ในปัจจบุนัรวม (S แหง่) 
 
 
 
 

56 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาการคลงั 
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ                
  มหาวิทยาลยัเวบสเตอร์ สหรัฐอเมริกา 
 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย 
- Director Accreditation Program  
  (DAP) ปี NOch   
- Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที  )c ปี NOOt  
- Audit Committee Program (ACP)  
 รุ่นที  'N  ปี NOO' 
- Monitoring Fraud Risk Management  
  (MFM) รุ่นที  c ปี NOO'   
 
 
 
 
 
 
 

ณ 'S ธ.ค.OO  
ไมม่ี 

ณ 'S ธ.ค.O( 

ไมม่ี 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
ไมม่ี 

ไมม่ี 
 

NONN - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. วิจิตรภณัฑ์ก่อสร้าง 

NON) - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจ. วิจิตรภณัฑ์สวนปาล์ม 
NO't - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. วิจิตรภณัฑ์ฟาร์ม 

NO'S - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจ. วิจิตรภณัฑ์ปาล์มออยล์ 

NO'O - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. วิจิตรภณัฑ์เรียลเอสเตท 

NO'd - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจ. ซี.วี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ 

NO'h - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชวนะนนัท์โฮลดิ [ง 

NOch - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ                  
และกรรมการตรวจสอบ   
 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 
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ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

นายโยธิน อนาวิล 
 

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
 
 
 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที ดาํรงตําแหน่ง
ในปัจจบุนัรวม (N แหง่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 - ปริญญาตรี วศิวกรรมเครื องกล และ 
  วิศวกรรมไฟฟ้า, University of  
  Maryland, U.S.A. 
- ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า,                                    
  George Washington University,  
  U.S.A.      
- ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า,                                     
  University of Cincinnati, U.S.A. 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย 
- Director Accreditation Program  
 (DAP) รุ่นที  60 ปี NOch      
- Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที  101 ปี NOOS               
- Chartered Director Class (CDC)  
  รุ่นที  ' ปี NOOS 
-  Audit Committee Program (ACP)  
  รุ่นที  24 ปี NOOS  
- Role of the Compensation  
  Committee Program (RCC)  
  รุ่นที  8 ปี NOOS 
- Financial  Statements Demystified  
  for Directors  (FSDD) ปี NOON 

ณ 'S ธ.ค.OO  
ไมม่ี 

ณ 'S ธ.ค.O( 
ไมม่ี 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี 
ไมม่ี 

ไมม่ี NOcO - NOch กรรมการ (จดทะเบียนสิทธิบตัร) กรมทรัพย์สินทางปัญญา     
กระทรวงพาณิชย์ 

NOc( - NOch ประธานอนกุรรมการ                  
(จดทะเบียนสิทธิบตัรสาขา
เครื องกล) 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
กระทรวงพาณิชย์ 

NOch - NOOS สมาชิกสภานิตบิญัญัตแิหง่ชาต ิ สภานิตบิญัญัตแิหง่ชาต ิ

NOch - NOOS เลขาฯ คณะกรรมาธิการ  คณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร 

NOOt -  NOOS ประธานอนกุรรมาธิการ  อนกุรรมาธิการ พรบ. การสื อสารและ
โทรคมนาคม 

NOOS - NOOc ที ปรึกษา คณะกรรมการองค์กรตามรัฐธรรมนญู
และตดิตามการบริหารงบประมาณ 
วฒุิสภา 

NO'c - NOO( กรรมการบริหาร บจ. เดอะวินเทจคลบั 
NO'c - NOO( กรรมการบริหาร บจ. แฟร์เวย์แอสเตท 

NOcO - ปัจจบุนั ประธานฝ่ายบริหาร บจ. ป๊อปเน็ทเวอร์ค  

NOch - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ  กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและสรรหา 

บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนชั นแนล  

NOOc - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 
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ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

นายจรัล  มงคลจันทร์  
 

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/                   
กรรมการตรวจสอบ/          
กรรมการบริหารความเสี ยง  
 
 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที ดาํรงตําแหน่ง
ในปัจจบุนัรวม (S แหง่) 
 
 
 
 
 
 

65 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์   
  มหาวิทยาลยับรูพา  
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์  
  พฒันาเศรษฐกิจ  
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัร วิทยาลยัป้องกนั 
  ราชอาณาจกัร (วปรอ. รุ่นที  c'S') 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย 
- Director Certification Program  
 (DCP) รุ่นที  SSS ปี NOOS  
- Audit Committee Program  
 (ACP) รุ่นที  'N  ปี NOO' 
- Monitoring the Internal Audit  
 Function (MIA) รุ่นที  h ปี NOO' 
-  Monitoring Fraud Risk 
  Management  (MFM) รุ่นที  c ปี NOO' 
-  Monitoring the System of Internal  
  Control and Risk Management   
  (MIR) รุ่นที  h ปี NOO' 
- Monitoring the Quality of Financial  
 Reporting (MFR) รุ่นที  SS ปี NOO' 

ณ 'S ธ.ค.OO  
ไมม่ี 

ณ 'S ธ.ค.O( 
ไมม่ี 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
ไมม่ี 

ไมม่ี NOcc - NOc( ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ควบคมุดแูลสนข. นครสวรรค์ 

บมจ. ธนาคารทหารไทย  

NOc( - NOcd ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่    
ควบคมุสายงานสาขาภมูิภาค 

บมจ. ธนาคารทหารไทย  

NOcd - NOch ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่       
กลุม่ธุรกิจสาขากรุงเทพ S 

บมจ. ธนาคารทหารไทย  

NOch - NOON ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่        
สายงานบริการสว่นกลาง 

บมจ. ธนาคารทหารไทย  

NOch - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บริจวิว  

NOOS - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ                 
และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 
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ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

นายครรชิต  บุนะจินดา  
 

กรรมการ/ กรรมการอิสระ 
 
 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที ดาํรงตําแหน่ง
ในปัจจบุนัรวม (c แหง่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

46 - ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา                              
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  
  (Finance and International  
  Business)  
 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่ 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย 
- Director Certification Program  
 (DCP) รุ่นที  30 ปี NOc(,  
  Fellow Member 
- Director Accreditation Program  
  (DAP) รุ่นที  35  ปี NOc) 
- Audit Committee Program (ACP) 
 รุ่นที  14  ปี NOch 
- Monitoring the System of Internal  
  Control and Risk Management  
  (MIR) รุ่นที  6 ปี NOON 
- Monitoring the Quality of Financial  
 Reporting  (MFR) รุ่นที  8 ปี NOON 
- Monitoring the Internal Audit  
 Function (MIA) รุ่นที  5 ปี NOON 

ณ 'S ธ.ค.OO 
ไมม่ี 

ณ 'S ธ.ค.O( 
ไมม่ี 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
ไมม่ี 

ไมม่ี NOcO - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 

NOcO - NOOO รองกรรมการผู้จดัการ บจ. ไพรเวท อิควิตี [  (ประเทศไทย) 

NOch - NOOc กรรมการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 

NOO( - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 

NOOt - NOOO กรรมการร่วม Asian Corporate Governance 
Association Limited,  
Hong Kong 

NOc) - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ทรู วิชั นส์  

NOch - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา 

NOO' - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการอิสระ  บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 
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ผู้บริหาร 

ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

Mr. GERARD McGURK 
 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
สายบริหารสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 - HND in Business Practices and  
  Business Computer Practices, 
Dundee College of Commerce 
- 5’0’ Grade-3’H’Level, Lawside RC  
  Academy 

ณ 'S ธ.ค.OO 
ไมม่ี 

ณ 'S ธ.ค.O( 
ไมม่ี 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
ไมม่ี 

ไมม่ี 
 

2543 - 2545 Managing Director Planet Sports China Limited. 
TS Lifestyle Thailand Limited. 

2546 - NOOt ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายปฏิบตัิการด้านบริหารสินค้า   
และการขาย 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

2550 - NOON 
 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่
อาวโุส สายปฏิบตัิการ 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

NOON - 2554 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่
อาวโุส สายบริหารสินค้า 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

NOOc - 2555 Chief Operation Officer Pantaloon Retail (India) Limited. 
NOOO - ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่

อาวโุส สายบริหารสินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 
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ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

Mr. CLIVE FREDERICK COOMBES* 
 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายบริหารสินค้า  
Menswear & Differentiation 
 

63 Forest Hill School, United Kingdom ณ 'S ธ.ค.OO    
ไมม่ี 

ณ 'S ธ.ค.O( 
ไมม่ี 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
ไมม่ี 

 

 

 

ไมม่ี 
 

2543 - 2552 Director of  Marketing and 
Merchandising 

Boots Retail (Thailand) 
Limited. 

NOON - NOO( ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายบริหารสินค้า  
Menswear & Differentiation 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

นายสุกิตติ  กิตติภัสสร 
 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ด้านการวิเคราะห์และพฒันาธุรกิจ 
 

57 - ปริญญาตรี สาขาเภสชัศาสตร์   
  มหาวิทยาลยัมหิดล 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ     
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ณ 'S ธ.ค.OO    
ไมม่ี 

ณ 'S ธ.ค.O( 
ไมม่ี 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
ไมม่ี 
 
 
 

ไมม่ี 
 

NOct - NOch 
 
 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่          
สายปฏิบตัิการ ด้านระบบงาน       
และบริหาร 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

NOOt - ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ด้านการวิเคราะห์และพฒันาธุรกิจ 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

หมายเหต ุ: *Mr. CLIVE FREDERICK COOMBES ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทโดยมีผลตั [งแตว่นัที  'S ธนัวาคม NOO( 
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ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

นางรัตนา อนุนตการุณ 
 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายบริหารสินค้า  
 

54 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  
  (การบริหารทั วไป)  
  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ                       
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ณ 'S ธ.ค.OO 
t.ttS)%** 

ณ 'S ธ.ค.O( 
t.ttS)%** 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
ไมม่ี 
 
 
 
 

ไมม่ี 2540 - 2549 รองประธานฝ่ายจดัซื [อ สินค้า
ทั วไป 

บมจ. บิxกซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์  

NOch - ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่         
สายบริหารสินค้า 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

นายอนันต์  ตันติปัญญาคุณ 
 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายปฏิบตัิการ 

46 - ปริญญาตรี  สาขาการสอบบญัชี                      
  (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  
  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- ปริญญาโท สาขาการจดัการภาครัฐ 
  และภาคเอกชน  
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ณ 'S ธ.ค.OO 
ไมม่ี 

ณ 'S ธ.ค.O( 
ไมม่ี 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
ไมม่ี 

 

ไมม่ี 25') - 2546 ผู้จดัการทั วไปสาขา บมจ. บิxกซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์  

NOc( - NOOt ผู้ อํานวยการกองวิเคราะห์และ
โครงการ 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

NOOt - ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายปฏิบตัิการ  
 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

**นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะด้วย 
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ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

นางสาวนุจจรี สันทดัวนิช 
 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
- Financial  Controller 
 

43 - ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี       
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร Modern Managers  
  Program (MMP) 
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย 
- Company Secretary Program (CSP)   
  รุ่นที  46 ปี NOOO 
- Company Reporting Program  
  (CRP) รุ่นที  3 ปี NOOO 
 - Effective Minute Taking (EMT)       
  รุ่นที  23 ปี NOOO 

ณ 'S ธ.ค.OO 
ไมม่ี 

ณ 'S ธ.ค.O( 
ไมม่ี 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
ไมม่ี 

ไมม่ี 
 

NOcN - NOOO Finance  and  Account 
Controller 

บริษัท เซ็นทรัลฟู้ ด รีเทล จํากดั 

NOOO - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสายการเงินและบญัชี 
- Financial Controller 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

นางอรวรรณ  ทพิย์สุวรรณพร 
 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายบริหารสินค้า 

45 - ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ                                  
  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
  University of Central Queensland,  
  ประเทศออสเตรเลีย  
 

 

ณ 'S ธ.ค.OO  
ไมม่ี 

ณ 'S ธ.ค.O( 
ไมม่ี 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
ไมม่ี 

ไมม่ี NOc) - NOON Head of Men’s Wear Clothing  บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั น               
ซิสเท็ม จํากดั 

NOON - NOOO Head of Ladies’ Wear Clothing บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั น               
ซิสเท็ม จํากดั 

NOOO - ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายบริหารสินค้า 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุบริษัท และเลขานกุารบริษัท            
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เลขานุการบริษัท 

ชือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

นางสาวจิราพรรณ  ทองตัน 
 

เลขานกุารบริษัท/ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 

40 - ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ - การเงิน                                  
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาโท  M.Sc. Finance                       
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย 
- Company Reporting Program  
  (CRP) ปี NOOt 
- Board Reporting Program (BRP) 
  รุ่นที  ) ปี NOOO 
- Effective Minute Taking (EMT) 
 
 
 
 
 
 

ณ 'S ธ.ค.OO 
ไมม่ี 

ณ 'S ธ.ค.O( 
ไมม่ี 

เปลี ยนแปลง
ระหวา่งปี  
ไมม่ี 

ไมม่ี NOch - NOO( เลขานกุารบริษัท/ 
ผู้ อํานวยการกองบริหารการเงิน        
และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

ก.ค. NOO( - 
ปัจจบุนั 

เลขานกุารบริษัท/ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

บจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั น 

 



เอกสารแนบ � - รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 
                 รายชื
อบริษัทยอ่ย 
 
 
 
 
      รายชื
อกรรมการ 

บม
จ.ห้

าง
สร

รพ
สิน

ค้า
โรบ

ินส
นั 

บจ
.ซีอ
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ศไ
ทย

) 
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.ซีอ

าร์
 รา

ชบ
รุี (
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ะเท

ศไ
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) 

บจ
.ซีอ
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 เชี
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ให

ม่ 
(ป

ระ
เท

ศไ
ทย

) 

บจ
.ซีอ

าร์
 ห

าด
ให

ญ่
 (ป

ระ
เท

ศไ
ทย

) 

บจ
.ซีอ

าร์
 อ

ดุร
ธา

นี 
(ป

ระ
เท

ศไ
ทย

) 

บจ
.ซีอ

าร์
 อ

บุล
รา

ชธ
านี

 (ป
ระ

เท
ศไ

ทย
) 

บจ
.ซีอ

าร์
 จนั

ทบ
รุี (

ปร
ะเท

ศไ
ทย

) 

บจ
.ซีอ

าร์
 น

คร
ศรี

ธร
รม

รา
ช (

ปร
ะเท

ศไ
ทย

) 

บจ
.ซีอ

าร์
 ภ

เูก็
ต 

(ป
ระ

เท
ศไ

ทย
) 

บจ
.โร

บิน
สนั

นค
ริน

ทร์
 

บจ
.โร

บิน
สนั

สขุ
มุว

ิท 

บจ
.โร

บิน
สนั

รัช
ดา

 

บจ
.อ

าร์
ดีพ

ฒั
นา

 

R-
Tr

ad
ing

 (L
) B

HD
 

บจ
.โร

บิน
สนั

 เอ
สพี

วี 

นายสทุธิศกัดิA  จิราธิวฒัน์ /                

นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์  /  / / / / / / / / / / / /   

นายทศ  จิราธิวฒัน์* /  / / / / / / / / / / / /   

นายปรีชา  เอกคณุากลู** / / / / / / / / / / / / / / /  

นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ /                

นายปัณฑิต  มงคลกลุ / / / / / / / / /  / / /  /  

นายปิยะ  งุย่อคัรมหาวงศ์ /    / /           

นายครรชิต  บนุะจินดา /                

นายสมชยั  อภิวฒันพร /                

นายวิทยา  ชวนะนนัท์ /                

นายจรัล  มงคลจนัทร์ /                

นายโยธิน  อนาวิล /                

นางสาวสกุลุยา  เอื Eอวฒันะสกลุ  /   / /     / / / / /  

นายวรวชัร  ตนัตรานนท์    /             

นายพนัศกัดิA  นิรัติพฒันะศยั     /            

นายโกเมนทร์  ทีฆธนานนท์      /           

นายไพบลูย์  จงสวุฒัน์       /          

นางสาวเพ็ญพรรณ  จงสวุฒัน์       /          

นางนงลกัษณ์  สพุรรณไชยมาตย์       /          

นายประพนัธ์  ศิริจารุวงศ์        /         

นายสไุชย  อศัวปัญญากลุ        /         

นางสาวมาณิษษา ศิริจารุวงศ์        /         

นายสมพล  เซี
ยงเห็น         / /       

นางรัตนา  เซี
ยงเห็น          /       

นายอาทิตย์  ลิ Eมอดุมพร         /        

นายไพโรจน์ เพชรคง         /        

นายวิชยั  พฤทธิAปถมัภ์         /        

นายพฒันโชค  พฤทธิAปถมัภ์          /       

นางวิมลมาศ เกื Eอโกมลเดช  /              / 

หมายเหต ุ  / = กรรมการ            

* นางยวุดี จิราธิวฒัน์ ได้รบัการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย แทน นายทศ จิราธิวฒัน์ ซึ%งลาออก (มีผลตั�งแต่วนัที%  

( มกราคม (**+) โดยมีผลตั�งแต่วนัที% (- กมุภาพนัธ์ (**+ 
**นายอลนั จอร์จ ทอมสนั ได้รบัการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย แทน นายปรีชา เอกคณุากูล ซึ%งลาออก โดยมีผลตั�งแต่

วนัที% ( มกราคม (**+   



เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน            
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รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ วนัที� �� ธันวาคม  !!" 

ชื�อ - สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 0 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

นาย พิสูจน์  สุขแสงทพิย์ 
 

หวัหน้าตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

46 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต  

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ณ +, ธ.ค.// 

ไมม่ี 

ณ +, ธ.ค./2 

ไมม่ี 

เปลี�ยนแปลง

ระหวา่งปี  

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่ี 3//, - ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บจ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั�น 

 



เอกสารแนบ � – รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 
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รายละเอียดเกี�ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

  

ไมม่ี  
  



เอกสารแนบ � – รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 
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อื�นๆ 

  

ไมม่ี  
  


