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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2558 

เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2558 
ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคารคอนแวนชัน่ฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน ์

เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
(หมายเหตุ เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

จึงไม่ได้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม อย่างไรก็ตามเพื่อให้
เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น 
พร้อมคําชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กําหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist) 

 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานชิ กรรมการอิสระ 
4. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษส์ุวรรณ กรรมการอิสระ 
5. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
6. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
7. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
8. นายปิยะวฒัน ์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
9. นายธานนิทร์ บูรณมานิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 
กรรมการบริษัทที่ลาประชุม 
1. นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายธนินท ์ เจียรวนนท ์ ประธานกรรมการ 
3. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ 
4. นายสุภกิต เจียรวนนท ์ กรรมการ 
5. นายณรงค์ เจียรวนนท ์ กรรมการ 
6. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ  
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลําดับ 2 
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ผู้บริหารของบริษทัเข้าร่วมประชุม 
1. นายสุรพนัธุ ์ ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหนา้ที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล 
2. นายสวุิทย ์ ก่ิงแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป 
3. นายชวน นิ่มกิตติกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกระจายสินค้า 
4. นายทวีศักดิ ์ แก้วรัตนปัทมา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 
5. นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
6. นายกฤษดา เอ้ือปิยะชาต ิ รองกรรมการผู้จัดการ สํานักตรวจสอบ 
7. นายวรเดช หงศ์เดชานันท ์ รองกรรมการผู้จัดการ สํานักบญัช ี
8. นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาต ิ รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การเงินกลุ่ม สํานักลงทนุสัมพนัธ์ และสาํนัก

วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 
9. นายบัญญัต ิ คํานูณวฒัน ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาํนักสื่อสารองค์กร 
10. นายรณกฤต พจมานพรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาํนักบัญชบีริหารกลุ่ม 
11. นางมาล ี ดิฐวรรณกุล ผู้จัดการทั่วไปอาวโุส สาํนักบัญชีต่างประเทศ 
12. นายสพุจน ์ วชิรจิรากร ผู้จัดการทั่วไปอาวโุสดา้นเลขานกุารบริษัท 
 
ผู้สอบบัญชจีากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 
บรรยากาศก่อนเร่ิมการประชุม 

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณชั้น 1 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ เป็นที่จัดกิจกรรมการทําธุรกิจของหน่วยงาน
ต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บุ๊คสไมล์ สํานักสื่อสารองค์กร สํานักกิจกรรมสังคม บจ.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร้าน eXta และร้านคัดสรร เพื่อแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบที่มีต่อสังคม รวมทั้งได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์เก่ียวกับกิจกรรมดังกล่าวบนจอในห้องประชุม  
 
เร่ิมการประชุม : เวลา 14.05 น. 

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจําปี 2558 
และนําเสนอวิดีทัศน์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการใช้อาคารและความปลอดภัยของ 
ผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้แนะนํากรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีภายนอก  
และผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น  

 
เนื่องจากนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ มีภารกิจสําคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตาม

ข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน 
ดังนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการจึงทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  
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นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ได้รายงานต่อประธานที่ประชุมว่า จากจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 48,016 ราย มี 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 3,556 ราย นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ 6,500,596,404 หุ้น คิด
เป็น 72.36% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซ่ึงมีจํานวนรวม 8,983,101,348 หุ้น ครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

 
ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุม 
 
ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก

จนถึงวาระที่ 7 รวมจํานวนหุ้นทั้งสิ้น 6,859,279,355 หุ้น 
 
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่

ประชุม และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 
ตามข้อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ 

โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่
ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่
ประธานในที่ประชุมกําหนด 

 
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานจะใช้วิธีถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรืองดออก

เสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นําเสนอ หากมีผู้ถือ
หุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้สําหรับการออกเสียงลงคะแนน และชูมือ
ข้ึนเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสําหรับกรณีเห็นด้วย 
สําหรับการรวบรวมผลคะแนนบริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่
เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบ
ฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นํา
คะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว และเม่ือนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยในแต่ละวาระ จะได้ประกาศผลการนับคะแนนและ
สรุปผลการลงมติในเร่ืองดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ 
  

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีคร้ังนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่
บริษัทได้สอบถามไปทางเว็บไซด์ 

 
หลังจากนัน้ประธานได้ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2557 
ประธานได้เสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2557 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2557 ซ่ึงได้จัดทํา

ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท (www.cpall.co.th) และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 

 
ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 
 
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือ

หุ้นสามัญประจําปี 2557 ในเอกสารเชิญประชุมหน้า 30 ย่อหน้าที่ 3 จากข้อความเดิม “ตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น” เป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย” 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2557 ด้วย

คะแนนเสียงดังนี้ 
 

ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้ 6,553,073,765 หุ้น  
งดออกเสียง  6,168,300 หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน  6,546,905,465 หุ้น 
เห็นด้วย  6,546,904,465 เสียง คิดเป็น 99.99 % 
ไม่เห็นด้วย  1,000 เสียง คิดเป็น 0.01 % 

 
วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่าน

มา 
 ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การเงินกลุ่ม สํานักลงทุน
สัมพันธ์ และสํานักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2557 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้ 

 
จํานวนร้าน  

 ที่เปิดในปี รวมทั้งหมด 
 2557 ณ 31 ธ.ค. 2557 

แยกตามทําเลที่ตัง้  

- กรุงเทพและปริมณฑล 253 3,648 สาขา 

- ต่างจังหวัด 445 4,479 สาขา 
 รวม 698 8,127 สาขา 
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 ที่เปิดในปี รวมทั้งหมด 
 2557 ณ 31 ธ.ค. 2557 

แยกตามความเป็นเจ้าของ 

- ร้านของบริษัทเอง 322 3,570 สาขา 

- ร้านของผู้ร่วมโครงการ 323 3,916 สาขา 

- ร้านของผู้รับสทิธิช่วงในอาณาเขต 53 641 สาขา 
 รวม 698 8,127 สาขา 

แยกตามประเภท 

- นอกสถานีบริการปั๊มน้าํมัน  6,986 สาขา 

- ในสถานบีริการน้าํมัน  1,141 สาขา 
รวม  8,127 สาขา 

 
สรุปผลการดําเนินงานทางการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 2557 2556 %เปลี่ยนแปลง 
 
งบการเงินเฉพาะกจิการ   

- รายได้รวม 228,996 217,495 +5.3% 

- กําไรสุทธ ิ 8,678 10,260 -15.4% 
 
งบการเงินรวม   

- รายได้รวม 371,301 284,670 +30.4%  

- กําไรสุทธสิ่วนของบริษทั 10,154 10,503 -3.3% 
 
อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 

- อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพยเ์ฉลี่ย 3.2% 3.5% 3.3% 4.0% 

- อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 34.1% 37.7% 33.8% 42.3% 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเร่ืองต่างๆที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ
บริษัท 
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ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผลการดําเนินงานของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (“สถาบัน”) รวมอยู่ในงบ
การเงินของบริษัทหรือไม่และสถาบันมีผลกําไรหรือไม่ 

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า ผลการดําเนินงานของสถาบันในปี 2557 มีผลกําไร
และรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2557 แล้ว 

  
ผู้ถือหุ้นขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าการขยายสาขาในปี 2558-2559 นั้นได้มีการผนวกเร่ืองร้าน 

ขายยาเข้าไปด้วยหรือไม่ และแนวโน้มของธุรกิจชนิดนี้เป็นอย่างไร 
ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงว่า ร้านเอ็กซ์ต้า (eXta) หรือร้านขายยาตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามซ่ึงมีการขายสินค้าประเภท
สุขภาพ ความงาม เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทได้พิจารณานําเอาร้านทั้งประเภทที่มีเภสัชกรประจําร้านและ
ประเภทที่ไม่มีเภสัชกรมาเปิดให้บริการเพิ่มข้ึนเพื่อให้บริการกับลูกค้า ส่วนแนวโน้มของการเจริญเติบโตของสินค้ากลุ่มนี้มี
การเจริญเติบโตข้ึนทุกปี 

 
ผู้ถือหุ้นสอบถามเร่ือง 
1. งบการเงินมีแนวโน้มของกําไรสุทธิที่ลดลง จึงอยากทราบถึงสาเหตุที่ทําให้กําไรลดลง แนวทางการแก้ไข 

และอัตรากําไรที่ควรจะเป็น 
ประธานได้มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ  ชี้แจงว่าอัตรากําไรสุทธิที่ลดลงมาจากต้นทุนทาง

การเงินส่วนเพิ่มที่มีเข้ามาหลังจากการเข้าซ้ือกิจการบมจ. สยามแม็คโคร (“แม็คโคร”) ดังนั้นเม่ือเทียบอัตราส่วนกําไรสุทธิ
ต่อยอดขายจึงทําให้อัตรากําไรสุทธิลดลงเล็กน้อย แต่เชื่อว่าเม่ือธุรกิจของทั้งสองบริษัทคือแม็คโครและร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
เติบโตเพิ่มข้ึนและสามารถเติบโตได้มากกว่าต้นทุนทางการเงินที่มีแนวโน้มจะคงตัวหรือลดลง อัตรากําไรสุทธก็ิจะเพิม่ข้ึนได้
ในอนาคต 

 
2. การเข้าซ้ือกิจการแม็คโครมีค่าใช้จ่ายเป็นดอกเบี้ย จึงอยากขอให้เปรียบเทียบว่าเงินปันผลที่ได้รับคืนมา

จากแม็คโครกับดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทต้องจ่ายในแต่ละปี เม่ือหักลบกันแล้วมีส่วนต่างที่เป็นกําไรหรือขาดทุน 
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ  ชี้แจงว่ายังขาดทุนอยู่เนื่องจากเงินปันผลรับที่ได้รับการจัดสรรมาให้

บริษัทจากผลประกอบการของแม็คโครยังต่ํากว่าต้นทุนทางการเงินอยู่เล็กน้อย แต่คิดว่าอีกไม่นานผลประกอบการและเงิน
ปันผลของแม็คโครจะมีเพิ่มข้ึนเพียงพอที่จะชดเชยส่วนต่างดังกล่าวได้ 

 
3. ปีที่แล้วกรรมการของบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทจะลดสัดส่วนการถือครองหุ้นในแม็คโคร ไม่ทราบ

ว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง 
ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีการขายหุ้นของแม็คโครออกไปแต่อย่างใด แต่ก็ยังคง

พยายามต่อไปเพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวอันจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัท 
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4. เม่ือเปรียบเทียบงบการเงินในปี 2555 – 2556 บริษัทมีหนี้สินเพิ่มข้ึนมาประมาณสองแสนกว่าล้าน 
เข้าใจว่าเป็นเร่ืองของการเข้าซ้ือกิจการแม็คโคร แต่อยากทราบว่าทําไมมีหนี้สินเพิ่มข้ึนมาอีกเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2556-
2557  

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ  ชี้แจงว่ายอดหนี้สินดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป ซ่ึง
เป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มข้ึนจึงทําให้มีหนี้สินเพิ่มข้ึนถือเป็นเร่ืองปกติของการประกอบธุรกิจ 

 
5. จากที่นําเสนออัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 4.7 เท่าและมีแนวโน้มจะ

ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงมีข้อเสนอว่าบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น่าจะมี
ช่องทางการระดมทุนอ่ืนที่ทําให้บริษัทไม่ต้องมีภาระเร่ืองค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเช่น การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (warrant) ซ่ึง
ถือเป็นการลงทุนทางอ้อม โดยให้คนที่มีเงินเหลือมาลงทุนซ่ึงจะแปลงสภาพเป็นหุ้นได้ในภายหลัง ซ่ึงจะทําให้หุ้นของบริษัท
มีสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มข้ึนด้วย 

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ  กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสําหรับคําแนะนําเพื่อเป็นทางเลือกในการบริหาร
เงินของบริษัท ซ่ึงบริษัทจะได้นําไปพิจารณาต่อไป 

 
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่า 
1. บริษัทมีแนวคิดในการขยายธุรกิจอย่างไรเพราะดูเหมือนจะครอบคลุมไปในทุกๆ ด้านและขอทราบ

ความคืบหน้าของการขยายการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าว่าเป็นอย่างไร 
ประธานได้ตอบคําถามว่า ช่วงนี้มีหลายคนอาจสงสัยว่าบริษัทจะทําธุรกิจซักรีดเสื้อผ้าด้วยหรือไม่ซึ่งต้อง

ขอชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด บริษัทเป็นเพียงผู้อํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเป็น
จุดรับ/ส่งเสื้อผ้าที่จะซักให้กับลูกค้าเพื่อส่งต่อไปยังบริษัทที่ทําธุรกิจซักรีดเท่านั้น และยืนยันว่าบริษัทยังคงทําธุรกิจเดิมคือ
เน้นการให้ความสะดวกกับผู้บริโภค ส่วนเร่ืองการขยายการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้านั้น เนื่องจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมี
การเติบโตเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จึงมีความจําเป็นต้องมีศูนย์กระจายสินค้ามารองรับ แต่บริษัทไม่มีนโยบายในการสร้างศูนย์
กระจายสินค้ามารอไว้ก่อนโดยจะใช้วิธีมองไปข้างหน้า 3-4 ปีว่าจํานวนร้านสาขาจะมีจํานวนเท่าใดแล้วจึงลงทุนสร้างศูนย์
กระจายสินค้าแห่งใหม่ข้ึนมารองรับ 

  
2. ขอทราบความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นว่า หลังจากที่บริษัทได้แสดง

เจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นแล้วขณะนี้ถึงข้ันตอนไหน 
ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงว่า หลังจากที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะ

ไม่มีส่วนร่วมในการการทุจริตคอร์รัปชั่นไปแล้ว บริษัทได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการโครงการและคณะทํางานข้ึนมาเพื่อศึกษา
เร่ืองนี้อย่างละเอียด มีการทดสอบและประเมินความพร้อมของบริษัทในการทําแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่นว่ามีข้อไหนที่สามารถทําได้หรือข้อไหนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเม่ือทุกอย่างพร้อมบริษัทจะเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อไป 
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เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําปี 2557 ดังกล่าวข้างต้น 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิบดลุและบัญชกํีาไรขาดทนุ สําหรับปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการ
สอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
ดังนี้ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ บาท 

- รวมสินทรัพย ์ 267,183,606,759 

- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 25,940,058,128  

- รายได้จากการขายสนิค้าและการให้บริการ 210,775,640,576 

- รวมรายได ้ 228,995,947,120  

- กําไรสําหรับป ี 8,677,689,540   

- กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 0.97 
  

งบการเงินรวม บาท 

- รวมสินทรัพย ์ 326,410,045,346 

- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 35,057,840,522 

- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 30,782,206,477 

- รายได้จากการขายสนิค้าและการให้บริการ 357,766,357,733 

- รวมรายได ้ 371,301,075,832 

- กําไรสําหรับป ี 10,272,335,934  

- กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 10,153,768,115 

- กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 1.13 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเก่ียวกับงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น  
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

 
ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้ 6,859,035,645 หุ้น  
งดออกเสียง 9,773,600 หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,849,262,045 หุ้น 
เห็นด้วย  6,849,261,045 เสียง คิดเป็น     99.99 %  
ไม่เห็นด้วย  1,000 เสียง คิดเป็น     0.01 % 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 

   
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น 

 
ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชําระแล้ว 8,983,101,348 

บาทและมีทุนสํารองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซ่ึงตรงตามข้อบังคับของบริษัท
แล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิประจําปี 2557 เพิ่มเติมอีก 

 
และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจํานวนประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ

จากการดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสํารองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณา
ประกอบงบการเงินรวม 

 
ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการ

ดําเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชําระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวรวมทั้ง
โครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอ่ืน 

  
โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2558 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เม่ือพิจารณาถึง

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงบริษัทมีกําไร
สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 8,677,689,540 บาท คิดเป็นอัตรากําไร 0.97 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกําไร
สุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจํานวน 10,153,768,115 บาท คิดเป็นอัตรากําไร 1.13 บาทต่อหุ้น โดย
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จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) สําหรับผู้ถือหุ้นจํานวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล
ทั้งสิ้น 7,186,481,078.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 83 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดย
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้
รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 

 
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 

ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกําไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วใน
อัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยยี่สิบส่วนแปดสิบ  

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว  
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกําไรเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และ

อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้ 6,859,173,949 หุ้น  

งดออกเสียง 6,108,700 หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,853,065,249 หุ้น 
เห็นด้วย  6,853,061,249 เสียง คิดเป็น     99.99 %  
ไม่เห็นด้วย  4,000 เสียง คิดเป็น 0.01 % 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

เนื่องจากนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานที่ประชุมเป็นหนึ่งในกรรมการที่จะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประธานจึงได้ขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้
นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้ 
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นายผดุง เตชะศรินทร์ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระดังนี้ 

  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ได้กําหนดไว้ว่า ในการประชุม 

ผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่ได้ 

 
กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในคร้ังนี้ ได้แก่ 
1. นายธนนิท ์ เจียรวนนท ์ ประธานกรรมการ 
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสุภกิต เจียรวนนท ์ กรรมการ 
4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ 
5. นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2558 เม่ือวันที่ 

17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผ่านมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ทั้ง 5 คนกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  คือ 

1. นายธนนิท ์ เจียรวนนท ์ กรรมการ 
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการ 
3. นายสุภกิต เจียรวนนท ์ กรรมการ 
4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ 
5. นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ  
 
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการคร้ังนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และจะพิจารณา

เลือกกรรมการทีละตําแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้อง
แบ่งคะแนนเสียง  บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตําแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
ตําแหน่งนั้น 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้  6,859,259,767 หุ้น 
1. นายธนินท์ เจียรวนนท ์ กรรมการ 

งดออกเสียง 6,108,900 หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,853,150,867 หุ้น 
เห็นด้วย 5,029,855,693 เสียง  คิดเป็น 73.39 % 
ไม่เห็นด้วย 1,823,295,174 เสียง   คิดเป็น  26.61 %  

 
ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้  6,859,267,271 หุ้น 
2.  นายก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ ์ กรรมการ 

งดออกเสียง 7,468,700 หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,851,798,571 หุ้น 
เห็นด้วย 5,473,171,910 เสียง  คิดเป็น 79.88 % 
ไม่เห็นด้วย 1,378,626,661 เสียง   คิดเป็น  20.12 % 

 
ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้  6,859,273,272  หุ้น 
3.  นายสุภกิต  เจียรวนนท ์ กรรมการ 

งดออกเสียง 6,110,900 หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,853,162,372 หุ้น 
เห็นด้วย 4,742,389,330 เสียง  คิดเป็น 69.20 % 
ไม่เห็นด้วย 2,110,773,042 เสียง   คิดเป็น  30.80 %  

 
ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้  6,859,275,387 หุ้น 
4.  นายอดิเรก  ศรีประทักษ์ กรรมการ 

งดออกเสียง 6,084,300 หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,853,191,087 หุ้น 
เห็นด้วย 6,767,525,935 เสียง  คิดเป็น 98.75 % 
ไม่เห็นด้วย 85,665,152 เสียง   คิดเป็น  1.25 %  
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ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้  6,859,278,754  หุ้น 
5.  นายธานนิทร์  บูรณมานิต กรรมการ 

งดออกเสียง 7,468,900 หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,851,809,854 หุ้น 
เห็นด้วย 6,795,378,637 เสียง  คิดเป็น 99.18 % 
ไม่เห็นด้วย 56,431,217 เสียง   คิดเป็น  0.82 %   

 
หลังจากการพิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิ้นลง นายผดุง เตชะศรินทร์ ได้ขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ 

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้กลับมาทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมที่เหลือต่อไป 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

 
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน 

เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณา ซ่ึงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกําหนดได้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ัง

ที่ 3/2558 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่าน
มา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการ
ทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทใน
อัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2555 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2555 ดังนี้ 

 
1.  ค่าตอบแทนประจํารายเดือน 
  บาท/คน 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 100,000  
2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 90,000  
3. กรรมการอิสระ  60,000  
4. ประธานกรรมการ  100,000 
5. รองประธานกรรมการ  90,000  
6. กรรมการ   40,000  
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2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้
พิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน   

 

และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 
0.80 บาท รวมเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นเท่ากับ 7,186.481 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการภายในปี 2558 จะเท่ากับ 35.932 ล้านบาท 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการ  
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือ
ผู้รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ 

1. นายผดุง เตชะศรินทร์ ถือหุ้นจํานวน 9,824 หุ้น 
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ถือหุ้นจํานวน 8,518,528 หุ้น 
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล ถือหุ้นจํานวน 1,714,695 หุ้น 
4. นายปิยะวฒัน ์ ฐิตะสัทธาวรกุล ถือหุ้นจํานวน 151,685 หุ้น 
5. นายธานนิทร์ บูรณมานิต ถือหุ้นจํานวน  290,405 หุ้น 

  รวม  10,685,137 หุ้น 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้ 6,859,278,754 หุ้น 
ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม 10,685,137 หุ้น  คิดเป็น 0.16 % 
มีสิทธิออกเสียง รวม 6,848,593,617 หุ้น  
เห็นด้วย 6,763,359,140 เสียง  คิดเป็น 98.60 % 
ไม่เห็นด้วย 76,353,977 เสียง   คิดเป็น  1.11 %  
งดออกเสียง 8,880,500 เสียง  คิดเป็น 0.13 % 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 
ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนดังนี้ 
 
ในรอบบัญชีปี 2557 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน

เลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมีค่าตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวมประจําปี 2,875,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,725,000 
บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,600,000 บาทต่อปี  

 
ส่วนค่าบริการอ่ืนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย

สอบบัญชี จํากัด แต่อย่างใด 
 
สําหรับงวดบัญชีปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเร่ืองผลการปฏิบัติงาน 

ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้ค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว 

 
อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 

หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทําหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม
ได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และตามแนวทางของ ก.ล.ต. การนับจํานวนปีของผู้สอบบัญชีจะ
นับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัด
สํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ 

 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 3/2558 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 

 
1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068  
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ  
3. นางมัญชุภา  สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112  
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2558   
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โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจําปี 2558 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน
รวมประจําปีเท่ากับ 2,875,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 1,725,000 บาท 
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,600,000 บาทต่อปีเท่ากับอัตราค่าสอบบัญชีปี 2557 

 
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน  
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได ้6,859,279,355  หุ้น 
งดออกเสียง 6,110,100 หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,853,169,255 หุ้น 
เห็นด้วย 6,835,140,155 เสียง  คิดเป็น 99.74 % 
ไม่เห็นด้วย 18,029,100 เสียง   คิดเป็น  0.26 %  
 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความ

คิดเห็นหรือจะซักถามเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจการของบริษัทหรือไม่  
 
ผู้ถือหุ้นสอบถามเร่ืองเก่ียวกับการขายสินค้าของแม็คโครว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ชําระสินค้าเป็นเงินสด มีการจ่าย

ชําระผ่านเครดิตคาร์ดของธนาคารพาณิชย์แห่งเดียว จึงขอเสนอแนะว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้ลูกค้าของแม็คโครจ่าย
ชําระค่าสินค้าด้วยเครดิตคาร์ดของธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่งอ่ืนๆ เพิ่มเติม จะได้เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าของ
แม็คโคร 

ประธานกล่าวตอบรับที่จะนําเสนอความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไปแจ้งผู้บริหารของแม็คโครไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 

 



รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี 2558 
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี 23 เมษายน 2558 
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เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึง
ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อแนะนําต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซ่ึงบริษัทจะได้นําไปพิจารณาและดําเนินการตามที่เหมาะสมต่อไปและกล่าวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเม่ือเวลา 15.35 น. 
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