
 

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี 2556 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชัน่ฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
(หมายเหตุ เพ่ือป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้ระบุชื่อและนามสกุลของ 

ผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี บริษัทได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น พร้อมคําชี้แจงของบริษัทโดย
สรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้กําหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist) 

 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ 
5. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ 
6. นายธนินท ์ เจียรวนนท ์ ประธานกรรมการ 
7. นายก่อศักด์ิ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
8. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ 
9. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ 
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
11. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
12. นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริหาร 
 
กรรมการบริษัทที่ลาประชุม 
1. นายสุภกิต เจียรวนนท ์ กรรมการ 
2. นายณรงค์ เจียรวนนท ์ กรรมการ 
3. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ  
 
ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม 
1. นายสุรพันธุ ์ ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหนา้ที่บริหารอาวุโสสายงานทรัพยากรบุคคล 
2. นายสวุิทย์ ก่ิงแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารทั่วไป 
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3. นายทวีศักด์ิ แก้วรัตนปัทมา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน 
4. นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สํานักบัญชี – กิจการสนับสนุน

และการศึกษา 
5. นายพูลสวัสด์ิ เผ่าประพัธน์ รองกรรมการผู้จัดการ สํานัก BPI 
6. นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาต ิ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การเงินกลุ่มและสํานักลงทนุสัมพันธ ์
7. นายกฤษดา เอ้ือปิยะชาติ รองกรรมการผู้จัดการสํานักตรวจสอบ 
8. นายวรเดช หงศ์เดชานันท ์ รองกรรมการผู้จัดการ สํานักบัญช ี
9. นายบัญญัต ิ คํานูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สํานักสื่อสารองค์กร 
10. นางสาวสุอารี สุธีโสภณ ผู้จัดการทั่วไปอาวโุส ด้านบัญชกิีจการย่อยและสนับสนุน 1 
11. นางมาล ี ดิฐวรรณกุล ผู้จัดการทั่วไปอาวโุสสาํนักบัญชตี่างประเทศ 
12. นายสุพจน ์ วชิรจิรากร ผู้จัดการทั่วไปอาวโุสดา้นเลขานกุารบริษัท 
13. นางสาวสุภาวดี เตชะบูรณะ ผู้จัดการทั่วไปดา้นลงทุนสัมพันธ์ 
 
 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญช ี
3. นางสาววีรนุช อัครวารินทร์ชัย ผู้สอบบัญช ี
 
บรรยากาศก่อนเร่ิมการประชุม 

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณชั้น 1 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ เป็นที่จัดกิจกรรมการทําธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ 
ของบริษัทและการศึกษาของบริษัทย่อย ได้แก่ บุ๊คสไมล์ แค็ตตาล็อคออร์เดอร์ คัดสรร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสํานักกิจกรรมสังคม เพ่ือแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม รวมทั้งได้จัดให้ผู้
ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์เก่ียวกับกิจกรรมดังกล่าวบนจอในห้องประชุม  
 
เร่ิมการประชุม 

เร่ิมประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. 
 
นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจําปี 2556 

หลังจากนั้นได้แนะนํากรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีภายนอก ที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น  

 
นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  
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นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ได้รายงานต่อประธานที่ประชุมว่า จากจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 36,696 ราย มี 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 3,679 ราย นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ 6,737,429,339 หุ้น คิด
เป็น 75% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซ่ึงมีจํานวนรวม 8,983,101,348 หุ้น ครบเป็น
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

 
ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้ นายก่อศักดิ์    

ไชยรัศมีศักด์ิ รองประธานกรรมการ ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการดําเนินการประชุม 
 
ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติมอีก

จนถึงวาระที่ 7 รวมจํานวนหุ้นทั้งสิ้น 6,969,666,953 หุ้น 
 
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท

เป็นเลขานุการที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ 
โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่
ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่
ประธานในที่ประชุมกําหนด 

 
เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะใช้วิธีถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรืองด

ออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นําเสนอ หากมีผู้
ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้สําหรับการออกเสียงลงคะแนน และชู
มือข้ึนเพ่ือเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสําหรับกรณีเห็น
ด้วย สําหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทํา
หนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น 
บริษัทได้นําคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพ่ือการลงมติตามวาระไว้แล้ว และเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยในแต่ละวาระ จะได้ประกาศผลการนับ
คะแนนและสรุปผลการลงมติในเร่ืองดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ 
  

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติมตามที่
บริษัทได้สอบถามไปทางเว็บไซด์ 

 
หลังจากนัน้ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
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วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2555 

นายก่อศักด์ิ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2555 ซ่ึงได้จัดทําภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 
 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2555 ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้ 
 

ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้ 6,791,298,141 หุ้น  
งดออกเสียง 8,308,390  หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,782,989,751  หุ้น 
เห็นด้วย  6,782,989,751  เสียง คิดเป็น            100%  
ไม่เห็นด้วย                   -  เสียง คิดเป็น     - % 

 
วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่าน

มา 
 นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การเงิน
กลุ่มและลงทุนสัมพันธ์ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2555 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้ 

 
จํานวนร้าน  

 ที่เปิดในปี รวมทั้งหมด 
 2555 ณ 31 ธ.ค. 2555 

แยกตามทําเลที่ตัง้  

- กรุงเทพและปริมณฑล 200 3,177 สาขา 

- ต่างจังหวัด 346 3,645 สาขา 
 รวม 546 6,822 สาขา 

 
แยกตามความเป็นเจ้าของ 

- ร้านของบริษัทเอง 58 2,984 สาขา 

- ร้านของผู้ร่วมโครงการ 436 3,320 สาขา 

- ร้านของผู้รับสทิธิช่วงในอาณาเขต 52 518 สาขา 
 รวม 546 6,822 สาขา 
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แยกตามประเภท 

- นอกสถานีบริการปั๊มน้าํมัน 492 5,842 สาขา 

- ในสถานบีริการน้าํมัน 54 980 สาขา 
รวม 546 6,822 สาขา 

 
สรุปผลการดําเนนิงานทางการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 2555 2554 %เปลี่ยนแปลง 
งบการเงินเฉพาะกิจการ   

- รายได้รวม 194,695 159,226 22.3% 

- กําไรสุทธิ 9,982 7,274 37.2% 
 

งบการเงินรวม   

- รายได้รวม 197,816 161,890 22.2%  

- กําไรสุทธิส่วนของบริษทั 11,023 8,008 37.7% 
 
 
 
 
 
อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทยีบ  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 

- อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์เฉลี่ย 17.3% 15.5% 17.3% 15.6% 

- อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 45.7% 40.8% 48.2% 42.4% 
 

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเร่ืองต่างๆที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานของบริษัท 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 

2555 ดังกล่าวข้างต้น 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชกํีาไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพ่ือขอให้พิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบ
และได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว ดังนี้ 
  

งบการเงินเฉพาะกิจการ บาท 

- รวมสินทรัพย์ 65,580,330,523 

- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 22,903,448,010  

- รายได้จากการขายสนิค้าและการให้บริการ 184,798,922,176 

- รวมรายได้ 194,695,145,775  

- กําไรสําหรับป ี 9,982,004,196   

- กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 1.11 
  

งบการเงินรวม บาท 

- รวมสินทรัพย์ 71,798,465,040 

- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 26,986,092,265 

- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 26,743,766,147 

- รายได้จากการขายสนิค้าและการให้บริการ 188,702,047,485 

- รวมรายได้ 197,815,602,210 

- กําไรสําหรับป ี 11,057,311,494  

- กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 11,023,231,089 

- กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 1.23 
 
 

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเก่ียวกับงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
ดังกล่าวข้างต้น  

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเก่ียวกับข้อมูลงบการเงินรวมในรายงานประจําปี หน้า 230 หัวข้อการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินในการดําเนินงาน ว่าทําไมจึงมีผลแตกต่างกันเป็นอย่างมากระหว่างปี 2555 และปี 2554 

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติชี้แจงว่าสาเหตุมาจากช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 มีเหตุการณ์ภาวะวิกฤตน้ําท่วม 
จึงทําให้ยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน เช่น ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือไม่
เป็นปกติ   
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 
ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้ 6,946,999,738 หุ้น  
งดออกเสียง 8,261,090 หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,938,738,648 หุ้น 
เห็นด้วย  6,938,738,648 เสียง คิดเป็น     100 %  
ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็น     - % 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติการจัดสรร
กําไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 

   
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น 

 
ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชําระแล้ว 8,983,101,348 บาท

และมีทุนสํารองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วน คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซ่ึงตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว
จึงไม่มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิประจําปี 2555 เพ่ิมเติมอีก 

 
และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจํานวนประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิจาก

การดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสํารองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบ
การเงินรวม 

 
ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และผล

การดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอ่ืน 
  
โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เมื่อพิจารณาถึง

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงบริษัทมีกําไร
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สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 9,982,004,196 บาท คิดเป็นอัตรากําไร 1.11 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกําไร
สุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจํานวน 11,023,231,089 บาท คิดเป็นอัตรากําไร 1.23 บาทต่อหุ้น โดย
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) สําหรับผู้ถือหุ้นจํานวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล
ทั้งสิ้น 8,084,791,213.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดย
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้
รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกําไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วใน
อัตราร้อยละ 23 ของกําไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยย่ีสิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด  

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าว  

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกําไรเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้  6,958,354,548 หุ้น  
งดออกเสียง 8,281,090 หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,950,073,458 หุ้น 
เห็นด้วย  6,950,051,870 เสียง คิดเป็น     99.99 %  
ไม่เห็นด้วย  21,588 เสียง คิดเป็น 0.01 % 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระดังนี้ 

  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ได้กําหนดไว้ว่า ในการประชุม 

ผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่ได้ 
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กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในคร้ังนี้ ได้แก่ 
1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายปรีด ี บุญยัง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ 
5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ 
 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 

19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผ่านมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ทั้ง 5 คนกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  คือ 

 
1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายปรีด ี บุญยัง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ 
5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ 
 
กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนล้วนเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น ทุกคนมีคุณสมบัติตรงตาม

ข้อกําหนดของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและของบริษัท เก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และมีจํานวน
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 15 คน 

 
การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และจะพิจารณา

เลือกกรรมการทีละตําแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้อง
แบ่งคะแนนเสียง  บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตําแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
ตําแหน่งนั้น 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น

กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้  6,966,955,510 หุ้น 
1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

งดออกเสียง 8,286,690 หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,958,668,820 หุ้น 
เห็นด้วย 6,943,919,120 เสียง  คิดเป็น 99.79 % 
ไม่เห็นด้วย 14,749,700 เสียง   คิดเป็น  0.21 %  
 

 
ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้  6,967,236,053  หุ้น 
2.  นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

งดออกเสียง 8,286,690 หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,958,949,363 หุ้น 
เห็นด้วย 6,885,532,963 เสียง  คิดเป็น 98,95 % 
ไม่เห็นด้วย 73,416,400 เสียง   คิดเป็น  1.05 % 
  

ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้  6,967,417,840  หุ้น 
3. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

งดออกเสียง 8,286,390 หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,959,131,450 หุ้น 
เห็นด้วย 6,859,398,562 เสียง  คิดเป็น 98.57 % 
ไม่เห็นด้วย 99,732,888 เสียง   คิดเป็น  1.43 %  

 
ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้  6,967,520,275  หุ้น 
4.  ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ 

งดออกเสียง 8,286,690 หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,959,233,585 หุ้น 
เห็นด้วย 6,944,482,885 เสียง  คิดเป็น 99.79 % 

  ไม่เห็นด้วย 14,750,700 เสียง   คิดเป็น  0.21 %  
 

ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้  6,967,554,380  หุ้น 
5.  พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ 

งดออกเสียง 8,310,478 หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,959,243,902 หุ้น 
เห็นด้วย 6,933,391,002 เสียง  คิดเป็น 99.63 % 
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  ไม่เห็นด้วย 25,852,900 เสียง   คิดเป็น  0.37 %   
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 
 

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงิน
รางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณา ซ่ึงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกําหนดได้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง

ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่าน
มา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการ
ทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้ 

 
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  

 
2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้

พิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพ่ือจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน   
 

และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 
0.90 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 8,084.791 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 
2556 จะเท่ากับ 40.424 ล้านบาท 

 
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการ  
 
ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า กรณีบริษัทมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล กรรมการบริษัทจะได้รับเงินโบนัสหรือไม่ 
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นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า กรรมการบริษัทจะได้รับเงินโบนัสก็ต่อเมื่อมีการจ่ายปัน
ผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ถ้าไม่มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินโบนัส ดังนั้น ถ้ามีการจ่ายปันผลไม่ว่า
เป็นเงินสดหรือหุ้นปันผล กรรมการบริษัทก็จะได้รับเงินโบนัสตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติมอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของ
บริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ 

 
1. นายผดุง เตชะศรินทร์ ถือหุ้นจํานวน 9,824 หุ้น 
2. นายปรีดี บุญยัง ถือหุ้นจํานวน 681,478 หุ้น 
3. นายธนินท ์ เจียรวนนท ์ ถือหุ้นจํานวน 1,531,476 หุ้น 
4. นายก่อศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ ถือหุ้นจํานวน 9,603,208 หุ้น 
5. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล ถือหุ้นจํานวน 1,585,151 หุ้น 
6. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ถือหุ้นจํานวน 340,429 หุ้น 
7. นายธานินทร์ บูรณมานิต ถือหุ้นจํานวน 202,537 หุ้น 

  รวม  13,954,103  หุ้น 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

 
ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้ 6,967,775,655  หุ้น 
ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม 13,954,103 หุ้น  คิดเป็น 0.20 % 
มีสิทธิออกเสียง รวม 6,953,821,552 หุ้น  
เห็นด้วย 6,841,496,560 เสียง  คิดเป็น 98.19 % 
ไม่เห็นด้วย 103,624,602 เสียง   คิดเป็น  1.49 %  
งดออกเสียง 8,700,390 เสียง  คิดเป็น 0.12 % 

 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนดังนี้ 

 
ในรอบบัญชีปี 2555 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน

เลขที่ 4323 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมีค่าตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
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และงบการเงินรวมประจําปี 2,600,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,500,000 
บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,100,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ยังเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยรวม 12 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 แห่ง คือ Lotus 
Distribution Investment Limited ซ่ึงมีค่าสอบบัญชีรวมจํานวน 2,710,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศ
คือ Successor Investments Limited ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจีที่ฮ่องกงจํานวนประมาณ 100,200 
บาทต่อปี ส่วนอีก 2 บริษัทคือ Successor (China) Investments Limited และ Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., 
Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่เซ่ียงไฮ้จํานวนประมาณ 197,400 บาทต่อปี 

 
สําหรับค่าบริการอ่ืนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย

สอบบัญชี จํากัด แต่อย่างใด 
 
สําหรับงวดบัญชีปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเร่ืองผลการปฏิบัติงาน 

ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้เพ่ิมค่าตอบแทน
การสอบบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและไม่ได้เพ่ิมค่าตอบแทนมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว  

 
อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 

หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทําหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม
ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และตามแนวทางของ ก.ล.ต. การนับจํานวนปีของผู้สอบบัญชีจะ
นับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัด
สํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 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 2556   

 
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ 

และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจําปี 2556 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม
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ประจําปีเท่ากับ 2,730,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 1,575,000 บาท รวม
ค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,305,000 บาทต่อปี เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จํานวน 205,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5 

 
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท 

 
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนด

ค่าตอบแทน  
  
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ 
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้ 6,969,666,953  หุ้น 
งดออกเสียง 8,696,390 หุ้น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,960,970,563 หุ้น 
เห็นด้วย 6,960,259,863 เสียง  คิดเป็น 99.99 % 
ไม่เห็นด้วย 710,700 เสียง   คิดเป็น  0.01 %  
 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดเข้าพิจารณาหรือจะ

แสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจการของบริษัทหรือไม่  
 

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
ตัวแทนผู้รับมอบอํานาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้การทํารายการ

ของบริษัทในการซ้ือสยามแม็คโครไม่ประสบผลสําเร็จ 
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ได้อธิบายความเป็นมาว่า เมื่อ 25 ปีก่อนตั้งแต่เร่ิมจัดตั้งบริษัทสยามแม็คโคร นาย 

ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการได้ชักชวนกลุ่มเอสเอชวีจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาร่วมทําธุรกิจค้าส่งภายใต้
เครื่องหมายการค้า “แม็คโคร” ด้วยกันและธุรกิจประสบความสําเร็จจึงถือว่าเป็นเพ่ือนที่ดีต่อกันมาโดยตลอด  และได้เคย
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คุยกันไว้ว่าถ้าทางเอสเอชวีต้องการจะขายหุ้นแม็คโครในประเทศไทยขอให้บอกซีพีก่อน และเมื่อทางเอสเอชวีมีนโยบายไม่
อยากทําธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแล้วเพราะธุรกิจหลักของเอสเอชวี คือ ธุรกิจด้านพลังงาน ทางเอสเอชวีจึงได้สอบถามมาทางซี
พี เพราะซีพีมีธุรกิจด้านค้าปลีกแบบใหม่อยู่แล้วและเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการซ้ือแม็คโครมานั้นจะเกิดผลดีต่อบริษัท จะ
เกิดพลังร่วมต่อทั้งสององค์กรในการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแม็คโครหรือซีพีออลล์ และได้ตอบคําถามว่า ปัจจัยที่จะทําให้การ
ซ้ือแม็คโครไม่สําเร็จนั้นมาจากผลคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ซ่ึง
จะต้องได้คะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 75% ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน จึงจะถือว่าการซ้ือแม็คโครสําเร็จโดยสมบูรณ์  

 
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในการซ้ือแม็คโครคร้ังนี้จะทําให้ผู้ถือหุ้นของซีพีออลล์ได้รับเงินปันผลเหมือนเดิมหรือไม่ 

และจะมีการเพ่ิมทุนหรือไม่ 
นายก่อศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ ตอบคําถามว่า จะไม่มีการเพ่ิมทุนเพราะบริษัทมีสถาบันการเงินให้การสนับสนุน

ด้านการเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นยังคงมีเหมือนเดิม อย่างน้อยก็จ่ายเท่าเดิมเพราะผลประกอบการของทั้งซีพีออลล์ 
และสยามแม็คโคร เป็นบริษัทที่ยังขยายตัวได้อยู่ 

 
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในการติดต่อซ้ือสยามแม็คโครนั้นมีข่าวร่ัวหรือไม่เพราะเห็นว่าราคาหุ้นของซีพีออลล์มี

ราคาตกลงก่อนที่จะมีการประกาศข่าวการซ้ือสยามแม็คโคร ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อย 
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ชี้แจงว่า ขอรับรองว่ากรรมการชุดนี้ไม่มีใครทําข่าวร่ัวในเร่ืองนี้อย่างแน่นอน เพราะ

ถ้าราคาหุ้นซีพีออลล์ร่วง หุ้นที่ผมถืออยู่ก็เสียหายไปด้วย  
 

              ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การซ้ือหุ้นแม็คโครครั้งนี้ทําให้เกิดหนี้สินเป็นจํานวนมาก กําไรของสยามแม็คโครปีละ
เท่าไหร่ และจะเอาไปใช้หนี้ก่ีปีจึงจะใช้หนี้ได้หมด 
  นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ตอบคําถามว่า ตัวเลขกําไรของแม็คโครที่แน่นอนนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปดูที่งบ
การเงินของสยามแม็คโครเนื่องจากเป็นบริษัทจดทะเบียนเหมือนกัน สําหรับปีนี้คาดว่าแม็คโครจะทํากําไรได้ประมาณ 
4,300 ล้านบาท และถ้ายังคงรักษาระดับอัตราการเติบโตเหมือนที่ผ่านมา คาดว่าปีหน้าน่าจะทํากําไรได้ประมาณ 5,000 
ล้านบาท ข้อมูลที่กล่าวมานี้อ้างอิงมาจากตัวเลขของนักวิเคราะห์ทางการเงิน  
 นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ซีพีออลล์จะไปสนับสนุนธุรกิจของสยามแม็คโครเพ่ือให้ขยายตัว
ได้รวดเร็วข้ึน ทํากําไรให้เพ่ิมมากข้ึน และในทํานองเดียวกันกําลังบางอย่างของสยามแม็คโครก็จะมาสนับสนุนและช่วย
พัฒนางานของซีพีออลล์ และจะพยายามใช้หนี้คืนให้เร็วที่สุด แต่ถ้าจะให้ยืนยันว่าใช้เวลาก่ีปีถึงจะใช้หนี้หมดนั้น ยังไม่
สามารถบอกได้ในตอนนี้  

 
 
 
 
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ซีพีออลล์จะได้ประโยชน์อะไรจากการซ้ือสยามแม็คโครและมีแผนธุรกิจอย่างไร 
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  นายก่อศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ ตอบคําถามว่า บริษัทจะสนับสนุนให้สยามแม็คโครเติบโตและขยายตัวอย่าง
รวดเร็วและทําให้เกิดความคุ้มค่ากับเงินที่บริษัทนําไปซ้ือ ที่นี่มีสถาบันการศึกษาสอนหนังสือทั้งระดับ ปวช. และปริญญา
ตรี โท มีลูกศิษย์ร่วม 20,000 คน ซีพีออลล์จะช่วยสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการขยายงาน นอกจากนี้
จะมีการขยายสาขาแม็คโครทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม็คโครจะช่วยธุรกิจเอสเอ็มอีและสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์
โอท็อปไปยังตลาดต่างประเทศโดยระยะแรกจะไปในกลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงโดยรวมแล้วซีพีออลล์สามารถสนับสนุนธุรกิจ
ของแม็คโครได้ในหลายๆ เร่ือง  

 
ผู้ถือหุ้นถามว่า จะมีการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ 

 นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ตอบว่า เป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่ง แต่ถ้าให้ลงรายละเอียดแล้วไม่สามารถ
ตอบแทนผู้บริหารทางการเงินได้ 

 
ผู้ถือหุ้นถามเพ่ิมเติมว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการซ้ือสยามแม็คโคร 

  นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ตอบว่า บริษัทจะทําให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนจากการซ้ือสยามแม็ค
โครในคร้ังนี้ และจะให้ได้รับเงินปันผลเหมือนเดิมและจะเพ่ิมมากกว่านี้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า  

 
ผู้ถือหุ้นถามว่า ถ้าอัตราดอกเบี้ยในการกู้เงินมาซ้ือสยามแม็คโครปรับเพ่ิมข้ึนทางบริษัทจะมีแผนรับมืออย่างไร 

 นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ตอบว่า เร่ืองการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือไม่เป็นเร่ืองของอนาคต แต่สําหรับอัตรา
ดอกเบี้ยที่กู้มาประมาณ 3-4% นั้น ทางทีมการเงินของบริษัทได้คํานวณมาอย่างรอบคอบแล้ว ประเมินว่าบริษัทสามารถ
รับมือได้อย่างแน่นอน 
 

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมว่า ถ้าเกิดปัญหาเร่ืองความเสี่ยงจะรับมืออย่างไร 
 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ถ้ามองในเรื่องของอนาคตของประเทศไทยถือว่าไม่มี
ความเสี่ยง เศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีแต่เจริญเติบโต บริษัทได้มีการศึกษาเรื่องความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
มาแล้วอย่างรอบคอบ เพราะว่าถ้ามีความเสี่ยงเครือเจริญโภคภัณฑ์ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีออลล์ก็จะเสี่ยงมากกว่า
ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ พร้อมได้กล่าวชมเชยทีมผู้บริหารของซีพีออลล์ภายใต้การนําของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริษัทว่า เป็นทีมที่เก่งมีความสามารถ มีการวางแผนในเร่ืองการสร้างคนทดแทนผู้บริหาร และยังได้กล่าวว่า
บริษัทจะเติบโตมากเพียงไรจะต้องมีคนเก่งเป็นปัจจัยแรกส่วนเร่ืองของเงินเป็นปัจจัยรอง นอกจากนี้ทีมงานของแม็คโครใน
ประเทศไทยถือว่าเป็นทีมงานที่มีพ้ืนฐานการบริหารงานที่ยอดเย่ียม ผู้บริหารของเอสเอชวี ยกย่องทีมบริหารของแม็คโคร
ประเทศไทยว่าดีที่สุดในโลกเม่ือเทียบกับแม็คโครประเทศอ่ืนๆ เมื่อเศรษฐกิจของประเทศพร้อมแม็คโครก็พร้อมที่จะขยาย
งานไปยังต่างประเทศซ่ึงไม่มีข้อจํากัดเหมือนกับของเซเว่นอีเลฟเว่น แม็คโครจะขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะมีลูกค้าเป็น
โชห่วยทั้งขนาดเล็กขนาดกลางหลายแสนราย นอกจากนี้แม็คโครยังมีลูกค้าที่เป็นร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม ต้ังแต่
ระดับแม่ค้าขายข้าวแกงจนถึงภัตตาคารระดับ 5 ดาว และจะหาทางสนับสนุนให้ลูกค้าทําอาหารให้อร่อย ให้ความรู้เร่ือง
อาหาร ต้ังแต่รายเล็กถึงรายใหญ่ และยังได้กล่าวอีกว่าถ้าการซ้ือหุ้นแม็คโครครั้งนี้ไม่ดีจริง สถาบันการเงินหลายแห่งคงไม่
ม่ันใจมาสนับสนุนทางการเงินอย่างนี้ 



 

 17 

   
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพ่ิมเติมอีก นาย 

ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และได้แสดงความ
คิดเห็นพร้อมให้ข้อแนะนําต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซ่ึงบริษัทจะได้นําไปพิจารณาและดําเนินการตามที่เหมาะสม
ต่อไป และกล่าวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ        ธนินท์  เจียรวนนท์      ประธานที่ประชุม 
 (นายธนินท์ เจียรวนนท)์  
    

ลงชื่อ     นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์  เลขานุการที่ประชุม 
  (นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)  

  
 

 

 

  ลงชื่อ นางอุษณีย์  ตรียาวรกุล ผู้จดบนัทึก 
(นางอุษณีย์  ตรียาวรกุล)  

 
 

  
  

 


