
 
ท่ีนลบ. 012/2560  
 
 วันท่ี 29 มีนาคม 2560 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมผู#ถือหุ#นสามญัประจําป) 2560 

เรียน ท+านผู#ถือหุ#น 

สิ่งท่ีส+งมาด#วย 

1. แบบฟอร/มลงทะเบียน (ต#องนํามาในวันประชุม) 
2. สําเนารายงานการประชุมผู#ถือหุ#นสามัญประจําป) 2559 
3. ข#อมูลของผู#ท่ีได#รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป9นกรรมการบริษัท 
4. ข#อมูลรายละเอียดของผู#สอบบัญชี 
5. คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานท่ีต#องนํามาแสดงในวันประชุม 
6. ข#อมูลของกรรมการ (ผู#รับมอบฉันทะจากผู#ถือหุ#น) 
7. ข#อบังคับของบริษัทในส+วนท่ีเก่ียวข#องกับการประชุมผู#ถือหุ#น 
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. 
9. แผนท่ีของสถานท่ีประชุม 
10. รายงานประจําป) 2559 และรายงานความยั่งยืนป) 2559 (ในรูปแบบแผ+นบันทึกข#อมูล CD-ROM) 

 
ด#วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล/ จํากัด (มหาชน) มีมติให#เรียกประชุมผู#ถือหุ#นสามัญประจําป) 2560 ในวัน

พฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. เวลาลงทะเบียน 12.00 – 14.00 น. ณ ห#องประชุมช้ัน 3 อาคารคอนเวนช่ันฮอลล/ 
สถาบันการจัดการปMญญาภิวัฒน/ เลขท่ี 85/1 หมู+ 2 ถนนแจ#งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต+อไปน้ี 
 
1. รับรองรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2559 

ข#อเท็จจริงและเหตุผล 
การประชุมผู#ถือหุ#นสามัญประจําป) 2559 ได#จัดให#มีข้ึนเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2559 โดยมีสําเนารายงานการประชุม ตามท่ีได#
จัดส+งมาพร#อมน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด#วยลําดับท่ี 2) ซ่ึงบริษัทได#จัดส+งให#แก+ตลาดหลักทรัพย/แห+งประเทศไทย ตั้งแต+วันท่ี 3 พฤษภาคม 
2559 และเผยแพร+สําเนารายงานการประชุมดังกล+าวทางเว็บไซต/ของบริษัท (www.cpall.co.th) และบริษัทยังไม+ได#รับ
ข#อเสนอให#ทําการแก#ไขรายงานการประชุมดังกล+าวแต+อย+างใด 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล#วเห็นว+ารายงานการประชุมดังกล+าวได#บันทึกไว#อย+างถูกต#อง ครบถ#วน ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นจึงสมควรท่ี
จะรับรองรายงานการประชุมดังกล+าว 
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2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต*อท่ีประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป�ท่ีผ*านมา 
ข#อเท็จจริงและเหตุผล 
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป) 2559 ดังปรากฏในรายงานประจําป)และงบการเงินของบริษัทท่ีได#จัดส+งมาพร#อม
น้ี (สิ่งท่ีส+งมาด#วยลําดับท่ี 10 รายงานประจําป) หัวข#อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “การวิเคราะห/และคําอธิบายของฝ_าย
จัดการ” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได#ดังน้ี 
 
 ท่ีเป̀ดในป) รวมท้ังหมด 
 2559 ณ 31 ธ.ค. 2559 
จํานวนร�าน 
 แยกตามทําเลท่ีตั้ง  

- กรุงเทพ 177 2,734 สาขา 

- ปริมณฑล 146 1,511 สาขา 

- ต+างจังหวัด 387 5,297 สาขา 
 รวม 710 9,542 สาขา 

แยกตามความเป9นเจ#าของ 

- ร#านของบริษัทเอง 297 4,205 สาขา 

- ร#านของผู#ร+วมโครงการ 388 4,645 สาขา 

- ร#านของผู#รับสิทธิช+วงในอาณาเขต 25 692 สาขา 
 รวม 710 9,542 สาขา 

งบการเงิน สําหรับป� สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  ล#านบาท 

- สินทรัพย/รวม 280,872 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 6% 

- ส+วนของผู#ถือหุ#น 45,913 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 53% 
(รวมหุ#นกู#ด#อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล#ายทุน 9,953 ล#านบาท) 

- รายได#จากการขายสินค#าและการให#บริการ 256,401 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 11% 

- รายได#รวม 278,246 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 11% 

- กําไรสุทธิ 14,099 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 24% 
 
 งบการเงินรวม   

- สินทรัพย/รวม 352,268 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 7% 

- ส+วนของผู#ถือหุ#น 59,603 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 43% 
(รวมหุ#นกู#ด#อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล#ายทุน 9,953 ล#านบาท) 

- รายได#จากการขายสินค#าและการให#บริการ 434,712 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 11% 

- รายได#รวม 451,939 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 11% 
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- กําไรสุทธิส+วนของบริษัท 16,677 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 22% 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรให#นําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป) 2559 เพ่ือให#ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นรับทราบ  

 
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป� สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ข#อเท็จจริงและเหตุผล 
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป) สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงได#ผ+านการตรวจสอบจากผู#สอบบัญชีแล#ว ดังปรากฏ
ในรายงานของผู#สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินท่ีได#จัดส+งมาพร#อมน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด#วยลําดับท่ี 10 รายงานประจําป) หัวข#อ 
“รายงานผู#สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) พอสรุปสาระสําคัญได#ดังน้ี  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   บาท 

- รวมสินทรัพย/ 280,872,091,889 

- รวมส+วนของผู#ถือหุ#น 45,912,656,403 

- รายได#จากการขายสินค#าและการให#บริการ 256,401,027,194 

- รวมรายได# 278,245,771,115 

- กําไรสําหรับป) 14,099,057,402 

- กําไรต+อหุ#นข้ันพ้ืนฐาน 1.57 
 

 งบการเงินรวม   

- รวมสินทรัพย/ 352,268,052,662 

- รวมส+วนของผู#ถือหุ#น 59,603,204,117 

- รวมส+วนของผู#ถือหุ#นของบริษัท  55,196,167,479 

- รายได#จากการขายสินค#าและการให#บริการ 434,711,870,911 

- รวมรายได# 451,938,847,778 

- กําไรสําหรับป) 16,819,091,963 

- กําไรส+วนท่ีเป9นของผู#ถือหุ#นของบรษัิท 16,676,510,405 

- กําไรต+อหุ#นข้ันพ้ืนฐาน 1.85 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล#วเห็นว+า ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นสมควรท่ีจะอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป)สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 ท่ีได#ผ+านการตรวจสอบจากผู#สอบบัญชีรับอนุญาตและได#ผ+านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล#ว   
 
การลงมติ 
วาระน้ีต#องผ+านมติอนุมัติด#วยคะแนนเสียงข#างมาก ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู#ถือหุ#นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ*ายเงินป7นผล  
ข#อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามข#อบังคับของบริษัท ข#อ 37 บริษัทต#องจัดสรรกําไรสุทธิประจําป)ส+วนหน่ึงไว#เป9นทุนสํารองตามกฎหมาย ไม+น#อยกว+าร#อยละ
ห#าของกําไรสุทธิประจําป)หักด#วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ#ามี) จนกว+าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม+น#อยกว+าร#อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว+าน้ัน  
 
ณ สิ้นป) 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนท่ีออกและชําระแล#ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสํารอง
ตามกฎหมาย 900 ล#านบาทถ#วนคิดเป9นร#อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซ่ึงตรงตามข#อบังคับของบริษัทแล#วจึงไม+มีการจัดสรรทุน
สํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิประจําป) 2559 เพ่ิมเติมอีก 
 

และตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสนอให#ท่ีประชุมผู#ถือหุ#น พิจารณาจ+ายเงินปMนผลแก+ผู#ถือหุ#นเป9นจํานวนประมาณ
ร#อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได#และสํารองตามกฎหมายในแต+ละป)
โดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม 
 

ท้ังน้ีนโยบายการจ+ายเงินปMนผลดังกล+าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได# หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะ
เศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชําระเงินต#น ดอกเบ้ีย และการปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาเงินกู#ระยะ
ยาว รวมท้ังโครงการในอนาคตแล#วเห็นว+า ควรเสนอท่ีประชุมผู#ถือหุ#นเป9นประการอ่ืน 
 

นอกจากน้ีบริษัทมีหน#าท่ีต#องปฏิบัติตามเง่ือนไขข#อกําหนดสิทธิของหุ#นกู#ประเภทต+างๆ กล+าวคือ ในกรณีท่ีบริษัทผิดนัดไม+ชําระ
ดอกเบ้ีย หรือผิดนัดไม+ชําระเงินใดๆ ท่ีเก่ียวข#องกับหุ#นกู# หรือเลื่อนการชําระดอกเบ้ียหุ#นกู# (แล#วแต+กรณี) บริษัทจะไม+จ+ายเงิน
ปMนผลให#แก+ผู#ถือหุ#น 

 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทในป) 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 14,099,057,402 บาท คิด
เป9นอัตรากําไร 1.57 บาทต+อหุ#น ประกอบกับมีกําไรสุทธิของงบการเงินรวมในส+วนท่ีเป9นของบริษัท จํานวน 16,676,510,405 
บาท คิดเป9นอัตรากําไร 1.85 บาทต+อหุ#น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทแล#ว ท่ีประชุมผู#ถือ
หุ#นจึงสมควรต#องพิจารณาการจ+ายปMนผลประจําป) 2559  
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล#วเห็นว+า ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นสมควรท่ีจะอนุมัติการไม+จัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือสํารองตามกฎหมาย 
เน่ืองจากทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข#อบังคับบริษัทแล#ว 
 

และท่ีประชุมผู#ถือหุ#นสมควรท่ีจะอนุมัติการจ+ายเงินปMนผลจากกําไรสุทธิประจําป) 2559 ให#แก+ผู#ถือหุ#นในอัตราหุ#นละ 1.00 บาท 
(หน่ึงบาทถ#วน) สําหรับผู#ถือหุ#นจํานวน 8,983,101,348 หุ#น รวมเป9นเงินปMนผลท้ังสิ้น 8,983,101,348  บาท คิดเป9นร#อยละ 64 
ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได# ซ่ึงการจ+ายปMนผลดังกล+าวข#างต#นเป9นไปตามนโยบายการจ+าย
ปMนผลของบริษัทท่ีกําหนดไว# 
การจ+ายปMนผลจะจ+ายให#แก+ผู#ถือหุ#นตามกําหนดรายช่ือผู#ถือหุ#นท่ีมีสิทธิได#รับเงินปMนผล (record date) ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 
2560 และให#รวบรวมรายช่ือตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย/ฯ โดยวิธีป̀ดสมุดทะเบียนในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 และ
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กําหนดจ+ายเงินปMนผลในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 การให#สิทธิดังกล+าวของบริษัทยังมีความไม+แน+นอน เน่ืองจากต#องรอมติจาก
ท่ีประชุมผู#ถือหุ#น 
 
อน่ึง ผู#ถือหุ#นประเภทบุคคลธรรมดาท่ีได#รับเงินปMนผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปMนผลคืนได# ตามหลักเกณฑ/ท่ี
ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เน่ืองจากบริษัทจ+ายจากกําไรท่ีบริษัทได#เสียภาษีเงินได#ไว#แล#วในอัตราดังน้ี 
 

1. จํานวน 0.15073 บาทต+อหุ#น  จ+ายจากกําไรท่ีเสียภาษีในอัตราร#อยละ 25  
สามารถขอเครดติภาษีคืนได#เท+ากับ เงินปMนผลคูณ 25/75 

2. จํานวน 0.24113 บาทต+อหุ#น จ+ายจากกําไรท่ีเสียภาษีในอัตราร#อยละ 23 
 สามารถขอเครดติภาษีคืนได#เท+ากับ เงินปMนผลคูณ 23/77 
3. จํานวน 0.60814 บาทต+อหุ#น จ+ายจากกําไรท่ีเสียภาษีในอัตราร#อยละ 20 

สามารถขอเครดติภาษีคืนได#เท+ากับ เงินปMนผลคูณ 20/80 

สถิติการจ*ายเงินป7นผล 

รายละเอียดการจ*ายเงินป7นผล 2556 2557 2558 2559 
(ป�ท่ีเสนอ) 

1. จํานวนหุ#น (ล#านหุ#น) 8,983 8,983 8,983 8,983 

2. (ก) กําไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล#านบาท) 10,260 *8,686 11,376 14,099 

3. กําไรต+อหุ#น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ#น) 1.14 *0.97 1.27 *1.57 

4. (ข) กําไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล#านบาท) 10,537 *10,200 13,682 16,677 

5. กําไรต+อหุ#น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ#น) 1.17 *1.14 1.52 *1.85 

6. ปMนผลประจําป) (บาท : หุ#น) 0.90 0.80 0.90 1.00 

7. รวมปMนผลจ+ายท้ังสิ้น (ล#านบาท) 8,085 7,186 8,085 8,983 

8. %ปMนผลต+อกําไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก) 79% 83% 71% 64% 

9. %ปMนผลต+อกําไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข) 77% 71% 59% 54% 

หมายเหตุ 1. ป) 2557 มีการปรับปรุงรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 2. ป) 2559 กําไรต+อหุ#นได#คํานวณหักดอกเบ้ียจ+ายสะสมสําหรับหุ#นกู#ด#อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล#ายทุน 

 
การลงมติ 
วาระน้ีต#องผ+านมติอนุมัติด#วยคะแนนเสียงข#างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู#ถือหุ#นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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5. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ�นจากตําแหน*งตามวาระ  
ข#อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข#อบังคับของบริษัทข#อ 11 กําหนดให#ในการประชุมผู#ถือหุ#นสามัญประจําป)ทุกครั้ง 
ให#กรรมการออกจากตําแหน+งหน่ึงในสามเป9นอัตรา ถ#าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ+งออกให#ตรงเป9นสามส+วนไม+ได# ก็ให#ออกโดย
จํานวนใกล#ท่ีสุดกับส+วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะต#องออกจากตําแหน+งในป)แรกและป)ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท 
น้ัน ให#จับฉลากกันว+าผู#ใดจะออก ส+วนป)หลังๆ ต+อไปให#กรรมการคนท่ีอยู+ในตําแหน+งนานท่ีสุดน้ันเป9นผู#ออกจากตําแหน+ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข#ามาดํารงตําแหน+งใหม+ได# 
 
กรรมการท่ีต#องออกจากตําแหน+งตามวาระครั้งน้ี ได#แก+  
1. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 
2. นายณรงค/ เจียรวนนท/ กรรมการ 
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
4. นายป̀ยะวัฒน/ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
5. นายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ/ กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนดค+าตอบแทนและสรรหา

กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 
เพ่ือให#เป9นไปตามกฎหมายและข#อบังคับของบริษัท ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นจึงสมควรต#องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
พ#นจากตําแหน+งตามวาระจํานวน 5 คน 
 
บริษัทได#เป̀ดโอกาสให#ผู#ถือหุ#นรายย+อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข#ารับการพิจารณาคัดเลือกเป9นกรรมการของบริษัท ในช+วงระหว+าง
วันท่ี 22 กันยายนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผ+านระบบข+าวของตลาดหลักทรัพย/ฯ และเผยแพร+หลักเกณฑ/การดําเนินการ
ดังกล+าวรวมถึงแบบฟอร/มเสนอช่ือบุคคลบนเว็บไซต/ของบริษัทเพ่ือให#ผู#ถือหุ#นทราบล+วงหน#า ผลปรากฎว+าไม+มีผู#ถือหุ#นรายใด
เสนอช่ือบุคคลเข#ารับการพิจารณาคัดเลือกเป9นกรรมการของบริษัท 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม+รวมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมผู#ถือหุ#นสามัญประจําป) 2560 ได#ร+วมกัน
พิจารณารายช่ือบุคคลท้ังหมดท่ีได#รับการเสนอ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติด#านต+างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด#านคุณวุฒิ 
ประสบการณ/ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช+วงท่ีผ+านมา จึง
มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการกําหนดค+าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอและเห็นว+า ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นสมควรท่ีจะเลือก
กรรมการท่ีพ#นจากตําแหน+งตามวาระท้ัง 5 คนดังต+อไปน้ี กลับเข#ามาเป9นกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง ท้ังน้ีประวัติบุคคลผู#
ได#รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป9นกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารท่ีได#จัดส+งมาพร#อมกันน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด#วยลําดับท่ี 3)  
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ผู�ได�รับการเสนอชื่อเป=นกรรมการ ตําแหน*ง จํานวนหุ�น 

ณ 31 ธ.ค. 2559 
คิดเป=น % ของหุ�นท่ีมี
สิทธิออกเสียงท้ังหมด 

1. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 0 - 
2. นายณรงค/ เจียรวนนท/ กรรมการ 304,802 0.00339% 

3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 
กรรมการและรองประธาน
กรรมการบริหาร 

1,823,301 0.02030% 

4. นายป̀ยะวัฒน/ ฐิตะสัทธาวรกุล 
กรรมการและรองประธาน
กรรมการบริหาร 

136,738 0.00152% 

5. นายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ/ 
กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการกําหนดค+าตอบแทนและ 
สรรหากรรมการ และกรรมการบรหิาร 

0 - 

 
การลงมติ 
วาระน้ีต#องผ+านมติอนุมัติด#วยคะแนนเสียงข#างมาก ตามหลักเกณฑ/และวิธีการดังต+อไปน้ี 
(1) ผู#ถือหุ#นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท+ากับหน่ึงหุ#นต+อหน่ึงเสียง 
(2) ผู#ถือหุ#นแต+ละคนจะต#องใช#คะแนนเสียงท่ีมีอยู+ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป9นกรรมการก็ได# แต+

จะแบ+งคะแนนเสียงให#แก+ผู#ใดมากน#อยเพียงใดไม+ได# 
(3) บุคคลซ่ึงได#รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป9นผู#ได#รับเลือกตั้งเป9นกรรมการเท+าจํานวนกรรมการท่ีพึงจะมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได#รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท+ากันเกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือพึง
เลือกตั้งในครั้งน้ัน ให#ผู#เป9นประธานเป9นผู#ออกเสียงช้ีขาด 

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งน้ี จะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตําแหน+งโดยใช#คะแนนเสียงเท+ากับจํานวนหุ#นท่ีถือท้ังหมดโดยไม+
ต#องแบ+งคะแนนเสียง บุคคลท่ีได#คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต+ละตําแหน+งจะเป9นผู#ได#รับการเลือกตั้งเป9นกรรมการใน
ตําแหน+งน้ัน 
 

6. พิจารณาอนุมัติค*าตอบแทนกรรมการ  
ข#อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามข#อบังคับของบริษัทข#อ 24 กําหนดให#กรรมการมีสิทธิได#รับค+าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบ้ีย
ประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน/ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข#อบังคับหรือตามท่ีประชุมผู#ถือหุ#นจะพิจารณา ซ่ึงอาจ
กําหนดเป9นจํานวนแน+นอนหรือวางเป9นหลักเกณฑ/ และกําหนดได#เป9นคราวๆ ไปหรือจะให#มีผลตลอดไปจนกว+าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได# และนอกจากน้ันให#ได#รับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการต+างๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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ค+าตอบแทนกรรมการท่ีได#รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู#ถือหุ#นในป) 2559 มีดังน้ี 
 
1. ค*าตอบแทนประจํารายเดือน 

ตําแหน*ง เงินเดือน เบ้ียประชุม 
1.  กรรมการอิสระท่ีเป9นประธานในคณะกรรมการชุดย+อย 120,000 ไม+ม ี
2. กรรมการอิสระท่ีเป9นกรรมการในคณะกรรมการชุดย+อย 100,000 ไม+ม ี
3. กรรมการอิสระท่ีไม+ได#เป9นกรรมการในคณะกรรมการชุดย+อย 80,000 ไม+ม ี
4. ประธานกรรมการ 120,000 ไม+ม ี
5. รองประธานกรรมการ 100,000 ไม+ม ี
6. กรรมการ 60,000 ไม+ม ี

หมายเหตุ 1.  กรรมการอิสระท่ีทําหน#าท่ีเป9นกรรมการในคณะกรรมการชุดย+อย ได#แก+ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการ
บรรษัทภิบาล  

 2.  กรรมการอิสระท่ีทําหน#าท่ีเป9นกรรมการในคณะกรรมการชุดย+อยหลายคณะ ให#ได#รับค+าตอบแทนท่ีอัตราสูงสุดเพียง
คณะเดียว 

 

2. เงินโบนัส 
อัตราร#อยละ 0.50 ของปMนผลท่ีมีการจ+ายให#ผู#ถือหุ#น โดยประธานกรรมการเป9นผู#พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือ
จัดสรรให#กรรมการบริษัทแต+ละคน รวมเป9นเงิน 40.424 ล#านบาท 
 

นอกเหนือจากค+าตอบแทนท่ีกรรมการได#รับเป9นตัวเงินแล#ว บริษัทได#ให#ค+าตอบแทนและสิทธิประโยชน/อ่ืนได#แก+ การประกัน
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู#บริหารระดับสูง (Directors’ and Officers’ Liabilities Insurance) ท่ีทุนประกันจํานวน 
30 ล#านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป9นเบ้ียประกันประมาณ 1 ล#านบาทต+อป) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให#เสนอให#ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นสามัญอนุมัติค+าตอบแทนกรรมการบริษัทเป9นประจําทุกป) ถึงแม#ว+า
หลักเกณฑ/และอัตราค+าตอบแทนดังกล+าวไม+มีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีท่ีประชุมผู#ถือหุ#นเคยมีมติอนุมัติไว#ก็ตาม และมีมติเห็นชอบ
ตามข#อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค+าตอบแทนและสรรหากรรมการซ่ึงได#พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ#างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานท่ีผ+านมา ประสบการณ/ ภาระหน#าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล#วเห็นว+า ท่ีประชุมผู#ถือ
หุ#นสมควรท่ีจะอนุมัติค+าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมท่ีท่ีประชุมผู#ถือหุ#นสามัญประจําป) 2559 ได#มีมติอนุมัติไว# ดังน้ี 

(บาท/คน) 
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1. ค*าตอบแทนประจํารายเดือน   

ตําแหน*ง เงินเดือน เบ้ียประชุม 
1.  กรรมการอิสระท่ีเป9นประธานในคณะกรรมการชุดย+อย 120,000 ไม+ม ี
2. กรรมการอิสระท่ีเป9นกรรมการในคณะกรรมการชุดย+อย 100,000 ไม+ม ี
3. กรรมการอิสระท่ีไม+ได#เป9นกรรมการในคณะกรรมการชุดย+อย 80,000 ไม+ม ี
4. ประธานกรรมการ 120,000 ไม+ม ี
5. รองประธานกรรมการ 100,000 ไม+ม ี
6. กรรมการ 60,000 ไม+ม ี

หมายเหตุ 1.  กรรมการอิสระท่ีทําหน#าท่ีเป9นกรรมการในคณะกรรมการชุดย+อย ได#แก+ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
กรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกําหนดค+าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 2.  กรรมการอิสระท่ีทําหน#าท่ีเป9นกรรมการในคณะกรรมการชุดย+อยหลายคณะ ให#ได#รับค+าตอบแทนท่ีอัตรา
สูงสุดเพียงคณะเดียว 

 
2. เงินโบนัส อัตราร#อยละ 0.50 ของปMนผลท่ีมีการจ+ายให#ผู#ถือหุ#น โดยประธานกรรมการเป9นผู#พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ี

เหมาะสมเพ่ือจัดสรรให#กรรมการบริษัทแต+ละคน  
 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมผู#ถือหุ#นได#พิจารณาอนุมัติการจ+ายเงินปMนผลตามวาระท่ี 4 ให#แก+ผู#ถือหุ#นในอัตราหุ#นละ 1.00 บาท รวมเงิน
ปMนผลท้ังสิ้นเท+ากับ 8,983.101  ล#านบาท เงินโบนัสท่ีจะจ+ายเป9นค+าตอบแทนให#แก+กรรมการภายในป) 2560 จะเท+ากับ 
ประมาณ 44.916 ล#านบาท 

 

นอกเหนือจากค+าตอบแทนท่ีกรรมการได#รับเป9นตัวเงินแล#ว บริษัทได#ให#ค+าตอบแทนและสิทธิประโยชน/อ่ืนได#แก+ การประกัน
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู#บริหารระดับสูง (Directors’ and Officers’ Liabilities Insurance) ท่ีทุนประกันจํานวน 
30 ล#านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป9นเบ้ียประกันประมาณ 1 ล#านบาทต+อป) 
 
การลงมติ 
วาระน้ีต#องผ+านมติอนุมัติด#วยคะแนนเสียงไม+น#อยกว+าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู#ถือหุ#นซ่ึงมาประชุมโดยผู#ถือหุ#นท่ี
เป9นกรรมการไม+มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

7. พิจารณาแต*งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดค*าตอบแทน  
ข#อเท็จจริงและเหตุผล 
ในรอบบัญชีป) 2559 ผู#สอบบัญชีของบริษัทได#แก+ นายเจริญ ผู#สัมฤทธ์ิเลิศ ผู#สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4068 บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมีค+าตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม และ
การสอบทานงบการเงินดังกล+าวรายไตรมาส รวมค+าตอบแทนท้ังสิ้น 5,063,000 บาทต+อป) นอกจากน้ีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด ยังเป9นผู#สอบบัญชีของบริษัทย+อยของบริษัทในประเทศไทยรวม 20 แห+ง และบริษัทย+อยในต+างประเทศอีก 3 
แห+ง คือ Lotus Distribution Investment Limited, Albuera International Limited และบริษัท วีนาสยามฟูyด จํากัด 

(บาท/คน) 
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ส+วนบริษัทย+อยอ่ืนในต+างประเทศได#แก+ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited 
และ Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd. จ+ายให#กับเคพีเอ็มจีท่ีต+างประเทศ  
 

สําหรับค+าบริการอ่ืนในรอบป)บัญชีท่ีผ+านมา บริษัทและบริษัทย+อยไม+ได#รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด 
แต+อย+างใด 
 

สําหรับงวดบัญชีป) 2560 คณะกรรมการตรวจสอบร+วมกับฝ_ายจัดการได#พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป9นอิสระของ
ผู#สอบบัญชี ค+าตอบแทนและปMจจัยอ่ืนๆ ประกอบแล#ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป9น
ผู#สอบบัญชีของบริษัทเน่ืองจากได#ปฏิบัติหน#าท่ีเป9นอย+างดีตลอดมา และเห็นควรให#ปรับเพ่ิมค+าตอบแทนการสอบบัญชีตาม
ปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

อน่ึง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนดให#บริษัทจดทะเบียนต#องจัดให#มีการหมุนเวียนผู#สอบบัญชี หากผู#สอบบัญชีราย
เดิมปฏิบัติหน#าท่ีสอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต+องบการเงินของบริษัท รวมแล#ว 5 รอบป)บัญชีติดต+อกัน และในกรณี
ท่ีผู#สอบบัญชีรายเดิมทําหน#าท่ีครบ 5 รอบป)บัญชีติดต+อกัน บริษัทจะแต+งตั้งผู#สอบบัญชีรายเดิมได#เมื่อพ#นระยะเวลาอย+างน#อย 2 
รอบป)บัญชีติดต+อกัน และตามแนวทางของ ก.ล.ต. การนับจํานวนป)ของผู#สอบบัญชีจะนับเฉพาะป)ท่ีผู#สอบบัญชีผู#น้ันลงลายมือ
ช่ือในงบการเงิน 
 

เพ่ือให#เป9นไปตามกฎหมาย ข#อบังคับของบริษัท ข#อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นจึงสมควรต#อง
พิจารณาแต+งตั้งผู#สอบบัญชีเพ่ือการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต+องบการเงินของบริษัท และพิจารณากําหนด
ค+าตอบแทนของผู#สอบบัญชี ประจําป) 2560 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล#วเห็นว+า ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นสมควรท่ีจะแต+งตั้ง  
1. นายเจริญ ผู#สัมฤทธ์ิเลิศ   ผู#สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4068  

(เป9นผู#ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ป) 2549-2553 รวม 5 ป) และป) 2556-2559) 
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล   ผู#สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4323 และ  

(เป9นผู#ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ป) 2554-2555 รวม 2 ป))  
3. นางมัญชุภา  สิงห/สุขสวัสดิ์  ผู#สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6112  

(ยังไม+เคยเป9นผู#ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)  
แห+งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป9นผู#สอบบัญชีของบริษัทประจําป) 2560   
 
โดยให#ผู#สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต+องบการเงินของบริษัทได#  
 

นอกจากน้ียังเห็นควรเสนอให#พิจารณาอนุมัติค+าสอบบัญชีประจําป) 2560 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ
การเงินรวมประจําป)และการสอบทานงบการเงินดังกล+าวรายไตรมาส รวมค+าตอบแทนท้ังสิ้น 5,113,000 บาทต+อป) เพ่ิมข้ึนจาก
ป) 2559 จํานวน 50,000 บาทหรือคิดเป9นร#อยละ 1 
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ท้ังน้ีผู#สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีไม+มีความสัมพันธ/หรือมีส+วนได#เสียกับบริษัท/ บริษัทย+อย/ ผู#บริหาร/ ผู#ถือหุ#นรายใหญ+
หรือผู#ท่ีเก่ียวข#องกับบุคคลดังกล+าวแต+อย+างใด จึงมีความเป9นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต+องบการเงินของบริษัท 
ดังปรากฎข#อมูลรายละเอียดของผู#สอบบัญชีท่ีได#จัดส+งมาพร#อมน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด#วยลําดับ 4) 

 

ค*าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  
(ล�านบาท) ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 (ป�ท่ีเสนอ) 
ค+าตอบแทนรวม 4.305 4.600 4.600 5.063 5.113 
ค+าบริการอ่ืน ไม+ม ี ไม+ม ี ไม+ม ี ไม+ม ี ไม+ม ี

* ค+าสอบบัญชีดังกล+าวข#างต#น ยังไม+รวมค+าใช#จ+ายท่ีเกี่ยวข#องอื่นๆ เช+น ค+าเอกสาร/ส่ิงพิมพ/ ค+าไปรษณียากร ค+าติดต+อส่ือสาร  

เป9นต#น ซ่ึงผู#สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามท่ีได#จ+ายไปจริง   
การลงมติ  
 วาระน้ีต#องผ+านมติอนุมัติด#วยคะแนนเสียงข#างมาก ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู#ถือหุ#นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
8. พิจารณารายงานความคืบหน�าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท  

ข#อเท็จจริงและเหตุผล 
ในรอบป) 2559 บริษัทมีการดําเนินการเพ่ือยกระดับและปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาลให#มีมาตรฐานในระดับสากล เพ่ือสร#าง
ความเช่ือมั่นต+อผู#ถือหุ#นและผู#มีส+วนได#เสียทุกฝ_าย ดังน้ี 
1. มีการแต+งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพ่ือกํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู#บริหาร และพนักงานของบริษัท

ให#เป9นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายต+อต#านการคอร/รัปช่ัน และแนวปฏิบัติต+างๆ ท่ีเก่ียวข#องและรายงาน
ผลต+อคณะกรรมการบริษัท 

2. มีการแต+งตั้งคณะกรรมการกําหนดค+าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ/ในการจ+ายและรูปแบบ
ค+าตอบแทนกรรมการและผู#บริหารระดับสูง และพิจารณาหลักเกณฑ/และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน+งกรรมการ และนําเสนอต+อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

3. มีการแต+งตั้งท่ีปรึกษาและคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลเพ่ือช+วยในการกํากับดูแลบรรษัทภิบาลด#านต+างๆ และรายงานต+อ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

4. เรื่องสําคัญด#านบรรษัทภิบาลท่ีบริษัทได#ดําเนินการไปแล#วและกําลังดําเนินการอยู+ตามโครงการเพ่ือยกระดับบรรษัทภิบาล
ให#เป9นมาตรฐานสากล มีดังน้ี 
1. ปรับโครงสร#างการกํากับดูแล โดยกําหนดหน+วยงานและผู#ดูแลรับผิดชอบให#ชัดเจน คือ หน+วยงานบริหารความเสี่ยง

และหน+วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายใต#คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดําเนินงานต+อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ปรับปรุงกระบวนการด#านบรรษัทภิบาลต+าง ๆ ของบริษัท ได#แก+ 
• จัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต+าง ๆ ได#แก+ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล กฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค+าตอบแทนและสรรหากรรมการ กฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล 

• ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจและข#อพึงปฏิบัติในการทํางาน 
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• จัดทําแนวปฏิบัติด#านการกํากับดูแลกิจการสําหรับคณะกรรมการบริษัท ผู#บริหารและพนักงาน หน+วยงานสนับสนุน
และสํานักตรวจสอบ 

• จัดทําและปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในและคู+มือการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจําป) และ
การตรวจสอบด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ปรับปรุงแนวปฏิบัติด#านการกํากับดูแลกิจการในเรื่องการรับข#อร#องเรียน 
• พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง อาทิ คู+มือการบริหารความเสี่ยง ข้ันตอนการรายงานเรื่องการบริหาร

ความเสี่ยง และช+องทางการสื่อสารนโยบาย 
• จัดทําและปรับปรุงแผนสร#างความต+อเน่ืองของการดําเนินการ (BCP) และแผนสํารองฉุกเฉินมาตรการจัดการความ

เสี่ยงด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ปรับปรุงเกณฑ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เรื่องการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและคู+มือ

จริยธรรมธุกิจและข#อพึงปฏิบัติในการทํางาน 
• แต+งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสินค#าและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกสินค#า เพ่ือปyองกันความขัดแย#งทางผลประโยชน/ 
• พัฒนากระบวนการเป̀ดเผยสารสนเทศให#เป9นไปตามข#อกําหนดของตลาดหลักทรัพย/แห+งประเทศไทย และ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย/และตลาดหลักทรัพย/ เช+น จัดทําจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ/ จัดทํา
คู+มือท่ีเก่ียวข#องกับแนวปฏิบัติและวิธีการเป̀ดเผยสารสนเทศ กําหนด Checklist เพ่ือใช#ในการสอบทานความ
ครบถ#วนของการเป̀ดเผยข#อมูล 

• จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย/ซอฟท/แวร/ 
• จัดทําและปรับปรุงแนวปฏิบัติโครงการลงทุนด#าน IT การเพ่ิมศักยภาพในการกํากับดูแลด#าน IT และจัดทํานโยบาย

และระเบียบด#านการกํากับดูแลสารสนเทศ (IT Governance) 
• พัฒนาและฝ�กอบรมบุคลากรในเรื่องการกํากับดูแลกิจการโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมาย แนวปฏิบัติ คู+มือ

จริยธรรมธุรกิจและข#อพึงปฏิบัติในการทํางาน โดยครอบคลุมในเรื่องความขัดแย#งทางผลประโยชน/ การซ้ือขาย
หลักทรัพย/โดยใช#ข#อมูลภายใน การบริหารความเสี่ยงและการต+อต#านการทุจริต 

5. ด#านต+อต#านการคอร/รัปช่ันท่ีบริษัทได#ดําเนินการไปแล#ว มีดังน้ี 
1. บริษัทได#สมัครเข#าเป9นสมาชิกของกฎบัตรสากลโลกแห+งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact - 

UNGC) 
2. จัดทํานโยบายต+อต#านการคอร/รัปช่ันและแนวปฏิบัติต+าง ๆ ท่ีเก่ียวข#อง ได#แก+ แนวปฏิบัติสําหรับการต+อต#านการทุจริต 

แนวปฏิบัติในการบริจาคเพ่ือการกุศล แนวปฏิบัติในการให#เงินสนับสนุน แนวปฏิบัติในการให#/รับ ของขวัญ ของชําร+วย 
และการรับรอง 

3. สร#างความตระหนักเรื่องการต+อต#านการทุจริตแก+พนักงานทุกระดับ มีการสื่อสารข#อมูลเก่ียวกับการต+อต#านการทุจรติท้ัง
ภายในและภายนอกองค/กร ได#แก+ บริษัทย+อย บริษัทคู+ค#า เป9นต#น  

4. จัดให#มีการอบรมพนักงานเข#าใหม+และการอบรมประจําป)ผ+านหลักสูตรต+าง ๆ เก่ียวกับการปyองกันการทุจริตคอร/รัปช่ัน 
รวมถึงการอบรมผ+านระบบ E-Learning มีการกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ต+อต#านการคอร/รัปช่ัน 

5. กําหนดช+องทางสื่อสารเพ่ือให#ผู#บริหาร พนักงานผู#มีส+วนได#เสีย และผู#มีส+วนเก่ียวข#องได#มีโอกาสร#องเรียนหรือแจ#ง
เบาะแสการทุจริต หรือในกรณีท่ีไม+ได#รับความเป9นธรรม  
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6. จัดให#มีกระบวนการคุ#มครองผู#แจ#งเบาะแสการทุจริต และให#ความสําคัญกับการเก็บข#อมูลการแจ#งเบาะแสเป9นความลับ  
7. จัดให#มีการรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องการต+อต#านการทุจริตต+อคณะกรรมการบริษัทผ+านทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
8. เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 บริษัทได#ยื่นแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต+อต#านการคอร/รัปช่ันเพ่ือขอรับรองการ

เป9นสมาชิกแนวร+วมปฏิบัติ (CAC) ต+อสมาคมส+งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการ CAC 

 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรให#รายงานความคืบหน#าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทเพ่ือให#ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นรับทราบ 
 

9. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
บริษัทได#ประกาศในเว็บไซต/ของบริษัท เชิญชวนให#ผู#ถือหุ#นเสนอระเบียบวาระต+างๆ เพ่ือเข#าท่ีประชุมผู#ถือหุ#น แต+ไม+มีการเสนอ
ระเบียบวาระเข#ามายังบริษัทแต+อย+างใด 
 

ตามกฎหมายการขอให#ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว#ในหนังสือนัดประชุม จะกระทําได#โดยผู#ถือหุ#นซ่ึงมีหุ#นนับ
รวมกันได#ไม+น#อยกว+าหน่ึงในสามของจํานวนหุ#นท่ีจําหน+ายได#ท้ังหมด 
 

อน่ึง บริษัทกําหนดรายช่ือผู#ถือหุ#นท่ีมีสิทธิเข#าร+วมประชุมสามัญผู#ถือหุ#น (Record Date) ในวันท่ี 13 มีนาคม 2560 
และให#รวบรวมรายช่ือตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย/ฯ โดยวิธีป̀ดสมุดทะเบียนในวันท่ี 14 มีนาคม 2560 

 

จึงขอเรียนเชิญท+านผู#ถือหุ#นของบริษัท ซีพี ออลล/ จํากัด (มหาชน) เข#าร+วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล+าว 
โดยขอให#เตรียมหลักฐานท่ีต#องใช#เพ่ือการประชุมผู#ถือหุ#นดังมีรายละเอียดคําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐาน
ท่ีต#องนํามาแสดงในวันประชุมตามท่ีจัดส+งมาพร#อมน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด#วยลําดับท่ี 5) บริษัทจะดําเนินการประชุมตามข#อบังคับของบริษัท
ตามรายละเอียดในสิ่งท่ีส+งมาด#วยลําดับท่ี 7 

 

เพ่ือให�การลงทะเบียนเพ่ือเข�าประชุมผู�ถือหุ�นเป=นไปด�วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น จึงใคร*ขอให�ท*านผู�ถือหุ�น และ/
หรือท*านผู�รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรHมลงทะเบียนซ่ึงพิมพHบารHโค�ดไว�แล�ว (สิ่งท่ีส*งมาด�วยลําดับ 1) พร�อมหลักฐานการ
แสดงตนในการเข�าร*วมประชุมมาแสดงต*อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด�วย  

 

นอกจากน้ีเพ่ือเป9นการรักษาสิทธิและผลประโยชน/ของผู#ถือหุ#นในกรณีท่ีผู#ถือหุ#นไม+สามารถเข#าร+วมประชุมได# และมี
ความประสงค/จะมอบฉันทะให#กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู#ถือหุ#นสามารถเลือกมอบฉันทะให#แก+กรรมการของบริษัทดังมี
รายช่ือและข#อมูลของกรรมการผู#รับมอบฉันทะตามท่ีส+งมาพร#อมน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด#วยลําดับ 6) และส+งหนังสือมอบฉันทะดังกล+าว
พร#อมเอกสารประกอบมายังหน*วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลลH จํากัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขท่ี 
119 ถนนสาทรใต� แขวงทุ*งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ก*อนวันท่ี 14 เมษายน 2560 

 

และเพ่ืออํานวยความสะดวกให#แก+ผู#รับมอบฉันทะซ่ึงมีเอกสารเป9นจํานวนมากท่ีเป9นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม 
หรือผู#รักษาหลักทรัพย/ให#แก+นักลงทุนในการใช#สิทธิแทนผู#มอบฉันทะในวันประชุมผู#ถือหุ#น บริษัทใคร+ขอความกรุณาจากท+านในการ
ส+งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพ่ือให#บริษัทตรวจสอบล+วงหน#า โดยส+งมายังหน+วยงานเลขานุการบริษัทตามท่ีอยู+
ดังกล+าวข#างต#นก+อนวันท่ี 14 เมษายน 2560 ก็จักขอบคุณยิ่ง 
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ท้ังน้ีเพ่ือให#ท+านผู#ถือหุ#นได#รับประโยชน/สูงสุดจากการประชุมและเป9นประโยชน/ต+อคณะกรรมการและฝ_ายบริหารในการ
เตรียมช้ีแจงในวันประชุมผู#ถือหุ#น ท+านผู#ถือหุ#นสามารถส+งคําถามล+วงหน#ามายังบริษัทก+อนวันประชุม ท่ีหน+วยงานเลขานุการบริษัท
ทาง e-mail : utsanee@cpall.co.th หรือโทรสาร 0-2679-0057 

 
 
   

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
  - ก�อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ - 

                        (นายก+อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ)์ 
รองประธานกรรมการ 

 

หน+วยงานเลขานุการบริษัท 
บริษัท ซีพี ออลลH จํากัด (มหาชน) 
ช้ัน 16 อาคารธาราสาทร  119 ถนนสาทรใต#  
แขวงทุ+งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
โทรศัพท/  0-2648-2764-7 โทรสาร  0-2679-0057 

หมายเหตุ : 1. หากผู#ถือหุ#นท+านใดมีความประสงค/จะขอรับรายงานประจําป) 2559 ในแบบรูปเล+ม สามารถขอรับได#ท่ีบริเวณทางเข#าห#อง
ประชุม ในวันประชุมผู#ถือหุ#นสามัญประจําป) 2560 หรือกรุณาติดต+อขอรับท่ีหน+วยงานนักลงทุนสัมพันธ/โทรสาร  0-2679-
0050  

  2. บริษัทของดแจกของชําร+วยในการประชุมผู#ถือหุ#น เพ่ือให#สอดคล#องกับแนวปฏิบัติของสํานักงานก.ล.ต.ท่ีขอความร+วมมือ
บริษัทจดทะเบียนให#ลด/เลิกการแจกของชําร+วยให#แก+ผู#ถือหุ#นในการประชุมผู#ถือหุ#น อย+างไรก็ตามบริษัทได#จัดของว+างและ
เครื่องดื่มไว#รับรองผู#ถือหุ#นและผู#รับมอบฉันทะท่ีมาเข#าร+วมประชุม 


