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ท่ีนลบ. 009/2562  
 
 วันท่ี 1 เมษายน 2562 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมผู$ถือหุ$นสามญัประจําป* 2562 

เรียน ท+านผู$ถือหุ$น 

สิ่งท่ีส+งมาด$วย 

1. แบบฟอร/มลงทะเบียน (ต$องนํามาในวันประชุม) 
2. สําเนารายงานการประชุมผู$ถือหุ$นสามัญประจําป* 2561 
3. ข$อมูลของผู$ท่ีได$รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป9นกรรมการบริษัท 
4. ข$อกําหนดของบริษัทเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
5. ข$อมูลรายละเอียดของผู$สอบบัญชี 
6. คําช้ีแจงการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะและหลักฐานท่ีต$องนํามาแสดงในวันประชุม 
7. ข$อมูลของกรรมการ (ผู$รับมอบฉันทะจากผู$ถือหุ$น) 
8. ข$อบังคับของบริษัทในส+วนท่ีเก่ียวข$องกับการประชุมผู$ถือหุ$น 
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. 
10. แผนท่ีของสถานท่ีประชุม 
11. รายงานประจําป* 2561 และรายงานการพัฒนาความยั่งยืนป* 2561 (ในรูปแบบแผ+นบันทึกข$อมูล CD-ROM) 

 
ด$วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล/ จํากัด (มหาชน) มีมติให$เรียกประชุมผู$ถือหุ$นสามัญประจําป* 2562 ในวันศุกร/

ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. เวลาลงทะเบียน 12.00 – 14.00 น. ณ ห$องประชุมช้ัน 3 อาคารคอนเวนช่ันฮอลล/ สถาบัน
การจัดการปNญญาภิวัฒน/ เลขท่ี 85/1 หมู+ 2 ถนนแจ$งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังต+อไปน้ี 
วาระท่ี 1 : รับรองรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป  2561 

ข$อเท็จจริงและเหตุผล 
การประชุมผู$ถือหุ$นสามัญประจําป* 2561 ได$จัดให$มีข้ึนเมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2561 โดยมีสําเนารายงานการประชุม 
ตามท่ีได$จัดส+งมาพร$อมน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด$วยลําดับท่ี 2) ซ่ึงบริษัทได$จัดส+งให$แก+ตลาดหลักทรัพย/แห+งประเทศไทย ตั้งแต+
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 และเผยแพร+สําเนารายงานการประชุมดังกล+าวทางเว็บไซต/ของบริษัท (www.cpall.co.th) 
และบริษัทยังไม+ได$รับข$อเสนอให$ทําการแก$ไขรายงานการประชุมดังกล+าวแต+อย+างใด 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล$วเห็นว+ารายงานการประชุมดังกล+าวได$บันทึกไว$อย+างถูกต$อง ครบถ$วน ท่ีประชุมผู$ถือหุ$นจึง
สมควรท่ีจะรับรองรายงานการประชุมดังกล+าว 
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การลงมติ 
วาระน้ีต$องผ+านมติอนุมัติด$วยคะแนนเสียงข$างมาก ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู$ถือหุ$นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 2 : พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต+อท่ีประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป ท่ีผ+านมา 

ข$อเท็จจริงและเหตุผล 
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป* 2561 ปรากฏอยู+ในรายงานประจําป*และงบการเงินของบริษัทท่ีได$
จัดส+งมาพร$อมน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด$วยลําดับท่ี 11 รายงานประจําป* หัวข$อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “การวิเคราะห/
และคําอธิบายของฝ_ายจัดการ” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได$ดังน้ี 

 
ท่ีเป̀ดในป* รวมท้ังหมด 
2561 ณ 31 ธ.ค. 2561 

จํานวนร�าน 
แยกตามทําเลท่ีตั้ง  

- กรุงเทพ 140 3,039 สาขา 

- ปริมณฑล 138 1,795 สาขา 

- ต+างจังหวัด 442 6,154 สาขา 
 รวม 720 10,988 สาขา 

แยกตามความเป9นเจ$าของ 

- ร$านของบริษัทเอง 364 4,894 สาขา 

- ร$าน Store Business Partner 319 5,336 สาขา 

- ร$านของผู$รับสิทธิช+วงในอาณาเขต 37 758 สาขา 
 รวม 720 10,988 สาขา 

 

งบการเงิน สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  ล$านบาท 

- สินทรัพย/รวม 280,368 เพ่ิมข้ึนจากป*ก+อน 0.2% 

- ส+วนของผู$ถือหุ$น 72,020 เพ่ิมข้ึนจากป*ก+อน 14% 
(รวมหุ$นกู$ด$อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล$ายทุน 19,909 ล$านบาท) 

- รายได$จากการขายสินค$าและการให$บริการ 308,843 เพ่ิมข้ึนจากป*ก+อน 11% 

- รายได$รวม 335,533 เพ่ิมข้ึนจากป*ก+อน 11% 

- กําไรสุทธิ 19,944 เพ่ิมข้ึนจากป*ก+อน 20% 
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งบการเงินรวม   

- สินทรัพย/รวม 373,742 เพ่ิมข้ึนจากป*ก+อน 4% 

- ส+วนของผู$ถือหุ$น 99,819 เพ่ิมข้ึนจากป*ก+อน 24% 
(รวมหุ$นกู$ด$อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล$ายทุน 19,909 ล$านบาท) 

- รายได$จากการขายสินค$าและการให$บริการ 508,552 เพ่ิมข้ึนจากป*ก+อน 8% 

- รายได$รวม 527,860 เพ่ิมข้ึนจากป*ก+อน 8% 

- กําไรสุทธิส+วนของบริษัท 20,930 เพ่ิมข้ึนจากป*ก+อน 5% 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรให$นําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป* 2561 เพ่ือให$ท่ีประชุมผู$ถือหุ$นรับทราบ  

 
วาระท่ี 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ข$อเท็จจริงและเหตุผล 
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป* สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได$ผ+านการตรวจสอบจาก
ผู$สอบบัญชีแล$ว ดังปรากฏในรายงานของผู$สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินท่ีได$จัดส+งมาพร$อมน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด$วย
ลําดับท่ี 11 รายงานประจําป* หัวข$อ “รายงานผู$สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) พอสรุปสาระสําคัญได$ดังน้ี  

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ   บาท 

- รวมสินทรัพย/ 280,368,088,081 

- รวมส+วนของผู$ถือหุ$น 72,020,287,965 

- รายได$จากการขายสินค$าและการให$บริการ 308,843,148,532 

- รวมรายได$ 335,532,689,730 

- กําไรสําหรับป* 19,944,419,065 

- กําไรต+อหุ$นข้ันพ้ืนฐาน 2.11 
 

งบการเงินรวม   

- รวมสินทรัพย/ 373,741,617,058 

- รวมส+วนของผู$ถือหุ$น 99,818,684,859 

- รวมส+วนของผู$ถือหุ$นของบริษัท  84,830,803,477 

- รายได$จากการขายสินค$าและการให$บริการ 508,552,476,957 

- รวมรายได$ 527,859,751,374 

- กําไรสําหรับป* 21,183,038,100 

- กําไรส+วนท่ีเป9นของผู$ถือหุ$นของบรษัิท 20,929,650,304 

- กําไรต+อหุ$นข้ันพ้ืนฐาน 2.22 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล$วเห็นว+า ท่ีประชุมผู$ถือหุ$นสมควรท่ีจะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน 
สําหรับป*สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีได$ผ+านการตรวจสอบจากผู$สอบบัญชีรับอนุญาตและได$ผ+านการสอบทาน
และเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล$ว   
 
การลงมติ 
วาระน้ีต$องผ+านมติอนุมัติด$วยคะแนนเสียงข$างมาก ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู$ถือหุ$นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ+ายเงินป8นผล  
ข$อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามข$อบังคับของบริษัท ข$อ 37 บริษัทต$องจัดสรรกําไรสุทธิประจําป*ส+วนหน่ึงไว$เป9นทุนสํารองตามกฎหมาย ไม+น$อย
กว+าร$อยละห$าของกําไรสุทธิประจําป*หักด$วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ$ามี) จนกว+าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม+น$อย
กว+าร$อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว+าน้ัน  
 
ณ สิ้นป* 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนท่ีออกและชําระแล$ว 8,983,101,348 บาทและมี
ทุนสํารองตามกฎหมาย 900 ล$านบาทถ$วนคิดเป9นร$อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซ่ึงตรงตามข$อบังคับของบริษัทแล$ว
จึงไม+มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิประจําป* 2561เพ่ิมเติมอีก 
 

และตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสนอให$ท่ีประชุมผู$ถือหุ$น พิจารณาจ+ายเงินปNนผลแก+ผู$ถือหุ$นเป9น
จํานวนประมาณร$อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได$และ
สํารองตามกฎหมายในแต+ละป*โดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม 

 

ท้ังน้ีนโยบายการจ+ายเงินปNนผลดังกล+าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได$ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน 
ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชําระเงินต$น ดอกเบ้ีย และการปฏิบัติตามเง่ือนไข
สัญญาเงินกู$ระยะยาว รวมท้ังโครงการในอนาคตแล$วเห็นว+า ควรเสนอท่ีประชุมผู$ถือหุ$นเป9นประการอ่ืน 
 

นอกจากน้ีบริษัทมีหน$าท่ีต$องปฏิบัติตามเง่ือนไขข$อกําหนดสิทธิของหุ$นกู$ประเภทต+างๆ กล+าวคือ ในกรณีท่ีบริษัทผิด
นัดไม+ชําระดอกเบ้ีย หรือผิดนัดไม+ชําระเงินใดๆ ท่ีเก่ียวข$องกับหุ$นกู$ หรือเลื่อนการชําระดอกเบ้ียหุ$นกู$ (แล$วแต+กรณี) 
บริษัทจะไม+จ+ายเงินปNนผลให$แก+ผู$ถือหุ$น 

 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทในป* 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 19,944,419,065 
บาท คิดเป9นอัตรากําไร 2.11 บาทต+อหุ$น ประกอบกับมีกําไรสุทธิของงบการเงินรวมในส+วนท่ีเป9นของบริษัท จํานวน 
20,929,650,304 บาท คิดเป9นอัตรากําไร 2.22 บาทต+อหุ$น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทแล$ว ท่ีประชุมผู$ถือหุ$นจึงสมควรต$องพิจารณาการจ+ายปNนผลประจําป* 2561  
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล$วเห็นว+า ท่ีประชุมผู$ถือหุ$นสมควรท่ีจะอนุมัติการไม+จัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือสํารองตาม
กฎหมาย เน่ืองจากทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข$อบังคับบริษัทแล$ว 
 

และท่ีประชุมผู$ถือหุ$นสมควรท่ีจะอนุมัติการจ+ายเงินปNนผลจากกําไรสุทธิประจําป* 2561 ให$แก+ผู$ถือหุ$นในอัตราหุ$นละ 
1.20 บาท (หน่ึงบาทยี่สิบสตางค/) สําหรับผู$ ถือหุ$นจํานวน 8,983,101,348 หุ$น รวมเป9นเงินปNนผลท้ังสิ้น 
10,779,721,617.60  บาท คิดเป9นร$อยละ 54 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได$ ซ่ึง
การจ+ายปNนผลดังกล+าวข$างต$นเป9นไปตามนโยบายการจ+ายปNนผลของบริษัทท่ีกําหนดไว$ 
 
การจ+ายปNนผลจะจ+ายให$แก+ผู$ถือหุ$นตามกําหนดรายช่ือผู$ถือหุ$นท่ีมีสิทธิได$รับเงินปNนผล (record date) ในวันท่ี 7 
พฤษภาคม 2562 และกําหนดจ+ายเงินปNนผลในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 การให$สิทธิดังกล+าวของบริษัทยังมีความไม+
แน+นอน เน่ืองจากต$องรอมติจากท่ีประชุมผู$ถือหุ$น 
 
อน่ึง ผู$ถือหุ$นประเภทบุคคลธรรมดาท่ีได$รับเงินปNนผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปNนผลคืนได$ ตาม
หลักเกณฑ/ท่ีประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เน่ืองจากบริษัทจ+ายจากกําไรท่ีบริษัทได$เสียภาษีเงินได$ไว$แล$วใน
อัตราร$อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได$เท+ากับ เงินปNนผลคูณ 20/80 

 

สถิติการจ+ายเงินป8นผล 

รายละเอียดการจ+ายเงินป8นผล 2558 2559 2560 2561 (ป ท่ี
เสนอ) 

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

2. (ก) กําไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล$านบาท) 11,376 14,099 16,618 19,944 

3. กําไรต+อหุ$น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ$น) 1.27 *1.57 *1.77 *2.11 

4. (ข) กําไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล$านบาท) 13,682 16,677 19,908 20,930 

5. กําไรต+อหุ$น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ$น) 1.52 *1.85 *2.14 *2.22 

6. ปNนผลประจําป* (บาท : หุ$น) 0.90 1.00 1.10 1.20 

7. รวมปNนผลจ+ายท้ังสิ้น (ล$านบาท) 8,085 8,983 9,881 10,780 

8. %ปNนผลต+อกําไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก) 71% 64% 59% 54% 

9. %ปNนผลต+อกําไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข) 59% 54% 50% 52% 

หมายเหตุ ป* 2559 - 2561 กําไรต+อหุ$นได$คํานวณหักดอกเบ้ียจ+ายสะสมสําหรับหุ$นกู$ด$อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล$ายทุน 
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การลงมติ 
วาระน้ีต$องผ+านมติอนุมัติด$วยคะแนนเสียงข$างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู$ถือหุ$นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 5 : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ�นจากตําแหน+งตามวาระ  

ข$อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข$อบังคับของบริษัทข$อ 11 กําหนดให$ในการประชุมผู$ถือหุ$นสามัญ
ประจําป*ทุกครั้ง ให$กรรมการออกจากตําแหน+งหน่ึงในสามเป9นอัตรา ถ$าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ+งออกให$ตรงเป9นสาม
ส+วนไม+ได$ ก็ให$ออกโดยจํานวนใกล$ท่ีสุดกับส+วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะต$องออกจากตําแหน+งในป*แรกและป*ท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให$จับฉลากกันว+าผู$ใดจะออก ส+วนป*หลังๆ ต+อไปให$กรรมการคนท่ีอยู+ในตําแหน+งนาน
ท่ีสุดน้ันเป9นผู$ออกจากตําแหน+ง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข$ามาดํารงตําแหน+งใหม+ได$ 
 
กรรมการท่ีต$องออกจากตําแหน+งตามวาระครั้งน้ีเป9นกรรมการอิสระท้ังหมด ได$แก+  

1. นายผดุง เตชะศรินทร/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกําหนดค+าตอบแทนและสรรหากรรมการ  
กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล  
และกรรมการอิสระ 

2. นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. พล.ต.อ.พัชรวาท วงศ/สุวรรณ ประธานกรรมการกําหนดค+าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล  
และกรรมการอิสระ 

4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช ประธานกรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล  
และกรรมการอิสระ 

5. นางนํ้าผึ้ง วงศ/สมิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

เพ่ือให$เป9นไปตามกฎหมายและข$อบังคับของบริษัท ท่ีประชุมผู$ถือหุ$นจึงสมควรต$องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีพ$นจากตําแหน+งตามวาระจํานวน 5 คน 
 
การเลือกตั้งกรรมการในครั้งน้ี ผู$ได$รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป9นกรรมการอิสระต$องมีคุณสมบัติครบถ$วนตรงตาม
ข$อกําหนดของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและของบริษัทดังมีรายละเอียดข$อกําหนด
ของบริษัทเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามท่ีได$จัดส+งมาพร$อมน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด$วยลําดับ 4) และต$องมีจํานวน
กรรมการอิสระไม+น$อยกว+า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังคณะ 15 คน 
 



 

 
7

บริษัทได$เป̀ดโอกาสให$ผู$ถือหุ$นรายย+อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข$ารับการพิจารณาคัดเลือกเป9นกรรมการของบริษัท ในช+วง
ระหว+างวันท่ี 25 กันยายนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผ+านระบบข+าวของตลาดหลักทรัพย/ฯ และเผยแพร+หลักเกณฑ/
การดําเนินการดังกล+าวรวมถึงแบบฟอร/มเสนอช่ือบุคคลบนเว็บไซต/ของบริษัทเพ่ือให$ผู$ถือหุ$นทราบล+วงหน$า ซ่ึงไม+มีผู$
ถือหุ$นรายใดเสนอช่ือบุคคลเข$ารับการพิจารณาคัดเลือกเป9นกรรมการของบริษัท 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม+รวมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมผู$ถือหุ$นสามัญประจําป* 2562 ได$
ร+วมกันพิจารณารายช่ือบุคคลท้ังหมดท่ีได$รับการเสนอ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติด$านต+างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม
ด$านคุณวุฒิ ประสบการณ/ ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และความเหมาะสมกับกลยุทธ/ในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช+วงท่ีผ+านมา จึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดค+าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอตามหลักเกณฑ/และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน+งกรรมการบริษัทรวมถึงรายช่ือบุคคลท่ีเสนอโดยผู$ถือหุ$นรายย+อยและเห็นว+า ท่ีประชุมผู$ถือ
หุ$นสมควรท่ีจะเลือกกรรมการท่ีพ$นจากตําแหน+งตามวาระท้ัง 5 คนดังต+อไปน้ี กลับเข$ามาเป9นกรรมการของบริษัทอีก
วาระหน่ึง ท้ังน้ีประวัติบุคคลผู$ได$รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป9นกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารท่ีได$จัดส+งมา
พร$อมกันน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด$วยลําดับท่ี 3)  

 
ผู�ได�รับการเสนอชื่อเป>นกรรมการ ตําแหน+ง จํานวนหุ�น 

ณ 31 ธ.ค. 
2561 

คิดเป>น % ของหุ�นท่ี
มีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมด 

1. นายผดุง เตชะศรินทร/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
กํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 
กรรมการกําหนดค+าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ และกรรมการอิสระ 

9,824 0.00011% 

2. นายปรีด ี บุญยัง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 681,478 0.00759% 

3. พล.ต.อ.พัชรวาท  วงศ/สุวรรณ 
ประธานกรรมการกําหนดค+าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ กรรมการกํากับดูแลความ
ยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 

- - 

4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข  บุญเดช 
ประธานกรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและ
บรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 

- - 

5. นางนํ้าผึ้ง วงศ/สมิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - - 
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) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป9น

กรรมการก็ได$ แต+จะแบ+งคะแนนเสียงให$แก+ผู$ใดมากน$อยเพียงใดไม+ได$ 
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(3) บุคคลซ่ึงได$รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป9นผู$ได$รับเลือกตั้งเป9นกรรมการเท+าจํานวนกรรมการท่ีพึงจะ
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได$รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท+ากันเกิน
จํานวนท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให$ผู$เป9นประธานเป9นผู$ออกเสียงช้ีขาด 

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งน้ี จะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตําแหน+งโดยใช$คะแนนเสียงเท+ากับจํานวนหุ$นท่ีถือ
ท้ังหมดโดยไม+ต$องแบ+งคะแนนเสียง บุคคลท่ีได$คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต+ละตําแหน+งจะเป9นผู$ได$รับการ
เลือกตั้งเป9นกรรมการในตําแหน+งน้ัน 

 
วาระท่ี 6 : พิจารณาอนุมัติค+าตอบแทนกรรมการ  

ข$อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามข$อบังคับของบริษัทข$อ 24 กําหนดให$กรรมการมีสิทธิได$รับค+าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล 
เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน/ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข$อบังคับหรือตามท่ีประชุมผู$ถือหุ$นจะพิจารณา 
ซ่ึงอาจกําหนดเป9นจํานวนแน+นอนหรือวางเป9นหลักเกณฑ/ และกําหนดได$เป9นคราวๆ ไปหรือจะให$มีผลตลอดไป
จนกว+าจะมีการเปลี่ยนแปลงได$ และนอกจากน้ันให$ได$รับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการต+างๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให$เสนอให$ท่ีประชุมผู$ถือหุ$นสามัญอนุมัติค+าตอบแทนกรรมการบริษัทเป9นประจําทุกป* 
ถึงแม$ว+าหลักเกณฑ/และอัตราค+าตอบแทนดังกล+าวไม+มีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีท่ีประชุมผู$ถือหุ$นเคยมีมติอนุมัติไว$ก็ตาม 
และมีมติเห็นชอบตามข$อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค+าตอบแทนและสรรหากรรมการซ่ึงได$พิจารณาความ
เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ$างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานท่ีผ+านมา ประสบการณ/ 
ภาระหน$าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และ
ผลประกอบการของบริษัทแล$วเห็นว+า ท่ีประชุมผู$ถือหุ$นสมควรท่ีจะอนุมัติค+าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมท่ีท่ี
ประชุมผู$ถือหุ$นสามัญประจําป* 2561 ได$มีมติอนุมัติไว$ ดังน้ี 

 
1. ค+าตอบแทนประจํารายเดือน   

ตําแหน+ง จํานวนเงิน 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 
กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกําหนดค+าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ 

(บาท/คน) 
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 2.  กรรมการอิสระท่ีทําหน$าท่ีเป9นกรรมการในคณะกรรมการชุดย+อยหลายคณะ ให$ได$รับค+าตอบแทนท่ีอัตรา
สูงสุดเพียงคณะเดียว 

 
2. เงินโบนัส อัตราร$อยละ 0.50 ของปNนผลท่ีมีการจ+ายให$ผู$ถือหุ$น โดยประธานกรรมการเป9นผู$พิจารณากําหนด

จํานวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดสรรให$กรรมการบริษัทแต+ละคน  
 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมผู$ถือหุ$นได$พิจารณาอนุมัติการจ+ายเงินปNนผลตามวาระท่ี 4 ให$แก+ผู$ถือหุ$นในอัตราหุ$นละ 1.20 บาท 
รวมเงินปNนผลท้ังสิ้นเท+ากับ 10,779.722 ล$านบาท เงินโบนัสท่ีจะจ+ายเป9นค+าตอบแทนให$แก+กรรมการภายในป* 2562 
จะเท+ากับประมาณ 53.899 ล$านบาท 
 

นอกเหนือจากค+าตอบแทนท่ีกรรมการได$รับเป9นตัวเงินแล$ว บริษัทได$ให$ค+าตอบแทนและสิทธิประโยชน/อ่ืนได$แก+ การ
ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู$บริหารระดับสูง (Directors’ and Officers’ Liabilities Insurance) ท่ี
ทุนประกันจํานวน 40 ล$านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป9นเบ้ียประกันประมาณ 1 ล$านบาทต+อป* 

 
การลงมติ 
วาระน้ีต$องผ+านมติอนุมัติด$วยคะแนนเสียงไม+น$อยกว+าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู$ถือหุ$นซ่ึงมาประชุมโดย
ผู$ถือหุ$นท่ีเป9นกรรมการไม+มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 7 : พิจารณาแต+งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดค+าตอบแทน  

ข$อเท็จจริงและเหตุผล 
คณะกรรมการตรวจสอบร+วมกับฝ_ายจัดการได$พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป9นอิสระของผู$สอบบัญชี 
ค+าตอบแทนและปNจจัยอ่ืนๆ ประกอบแล$ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป9นผู$สอบ
บัญชีของบริษัทเน่ืองจากได$ปฏิบัติหน$าท่ีเป9นอย+างดีตลอดมา และเห็นควรให$ปรับเพ่ิมค+าตอบแทนการสอบบัญชีตาม
ปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน  
 

อน่ึง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ได$ปรับเกณฑ/ในการหมุนเวียนผู$สอบบัญชีให$สอดคล$องกับมาตรฐานสากล 
โดยให$บริษัทจดทะเบียนต$องเปลี่ยนแปลงผู$สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน$าท่ีมาแล$วครบ 7 รอบป*บัญชีและต$องเว$นวรรค
ผู$สอบบัญชีรายเดิม 5 ป* จากเดิมท่ีต$องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ป*และเว$นวรรค 2 ป* ซ่ึงจะช+วยส+งเสริมความเป9นอิสระและ
สร$างความเช่ือมั่นให$ผู$ลงทุนในการใช$รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน เริ่มบังคับใช$วันท่ี 1 มกราคม 2562  
 
อย+างไรก็ตามเพ่ือช+วยลดผลกระทบในช+วงแรกของการบังคับใช$เกณฑ/ใหม+ (ป* 2562 – 2566) สํานักงานก.ล.ต. มี
แนวทางผ+อนผันการหมุนเวียนผู$สอบบัญชี โดยจะอนุญาตให$ระยะเวลาเว$นวรรคผู$สอบบัญชีรายเดิมมีระยะเวลาน$อย
กว+า 5 รอบบัญชีได$ แต+ต$องไม+น$อยกว+า 3 รอบป*บัญชี และในกรณีผู$สอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก 
สํานักงานก.ล.ต.จะอนุญาตให$สามารถขอผ+อนผันการปฏิบัติหน$าท่ีผู$สอบบัญชีเกินกว+า 7 รอบป*บัญชีได$แต+ต$องไม+เกิน 
9 รอบป*บัญชี ซ่ึงหากผู$สอบบัญชีได$รับการผ+อนผันก็จะถือว+าบริษัทจดทะเบียนดังกล+าวได$รับการผ+อนผันด$วย และ



 

 
10

ตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. การนับจํานวนป*ของผู$สอบบัญชีจะนับเฉพาะป*ท่ีผู$สอบบัญชีผู$น้ันลงลายมือช่ือใน
งบการเงิน 
 

เพ่ือให$เป9นไปตามกฎหมาย ข$อบังคับของบริษัท ข$อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ท่ีประชุมผู$ถือหุ$นจึง
สมควรต$องพิจารณาแต+งตั้งผู$สอบบัญชีเพ่ือการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต+องบการเงินของบริษัท และ
พิจารณากําหนดค+าตอบแทนของผู$สอบบัญชี ประจําป* 2562 
 
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$สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6112  
(เป9นผู$ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ป* 2560-2561 รวม 2 ป*)  

4. นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด ผู$สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9219 
(ไม+เคยแสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาก+อน) 

แห+งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป9นผู$สอบบัญชีของบริษัทประจําป* 2562 โดยให$ผู$สอบบัญชีคนใดคน
หน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต+องบการเงินของบริษัทได$  

 

นอกจากน้ียังเห็นควรเสนอให$พิจารณาอนุมัติค+าสอบบัญชีประจําป* 2562 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวมประจําป*และการสอบทานงบการเงินดังกล+าวรายไตรมาส รวมค+าตอบแทนท้ังสิ้น 
5,750,000 บาทต+อป* เพ่ิมข้ึนจากป* 2561 จํานวน 337,000 บาทหรือคิดเป9นร$อยละ 6.23 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ยังเป9นผู$สอบบัญชีของบริษัทย+อยของบริษัท (ไม+นับรวมบริษัทในกลุ+มแม็ค
โคร) ในประเทศไทยรวม 18 แห+ง และบริษัทย+อยในต+างประเทศอีก 2 แห+ง คือ Lotus Distribution Investment 
Limited และ Albuera International Limited รวมค+าตอบแทนท้ังสิ้น 5,440,000 บาทต+อป* ส+วนบริษัทย+อยอ่ืนใน
ต+างประเทศอีก 3 แห+งได$แก+ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited 
และ Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd., จ+ายให$กับเคพีเอ็มจีท่ีต+างประเทศ 
 

ท้ังน้ีผู$สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีไม+มีความสัมพันธ/หรือมีส+วนได$เสียกับบริษัท/ บริษัทย+อย/ ผู$บริหาร/ ผู$ถือหุ$น
รายใหญ+หรือผู$ท่ีเก่ียวข$องกับบุคคลดังกล+าวแต+อย+างใด จึงมีความเป9นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต+องบ
การเงินของบริษัท ดังปรากฎข$อมูลรายละเอียดของผู$สอบบัญชีท่ีได$จัดส+งมาพร$อมน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด$วยลําดับ 5) 
ค+าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

(ล�านบาท) ป  2558 ป  2559 ป  2560 ป  2561 ป  2562 (ป ท่ีเสนอ) 
ค+าตอบแทนรวม 4.600 5.063 5.113 5.413 5.750 
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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+า

ติดต+อส่ือสาร เป9นต$น ซ่ึงผู$สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามท่ีได$จ+ายไปจริง   
การลงมติ  
วาระน้ีต$องผ+านมติอนุมัติด$วยคะแนนเสียงข$างมาก ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู$ถือหุ$นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8 : พิจารณาอนุมัติการแก�ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหEสนธิของบริษัท ข�อ 3 วัตถุประสงคEของบริษัท 
ข$อเท็จจริงและเหตุผล 
เพ่ือรองรับกับประเภทการค$าและธุรกิจท่ีจะดําเนินการเพ่ิมเติมในอนาคต จึงจําเป9นต$องขอให$มีการแก$ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณห/สนธิของบริษัทข$อ 3 วัตถุประสงค/ของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
และข$อบังคับของบริษัทข$อ 29 การแก$ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห/สนธิของบริษัทต$องได$รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู$
ถือหุ$น 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล$วเห็นว+า เพ่ือรองรับกับประเภทการค$าและธุรกิจท่ีจะดําเนินการเพ่ิมเติมในอนาคต  
ท่ีประชุมผู$ถือหุ$นจึงสมควรท่ีจะอนุมัติการแก$ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห/สนธิของบริษัท ข$อ 3 วัตถุประสงค/ของบริษัท 
จากเดิมมีจํานวน 76 ข$อแก$เป9นมีจํานวน 93 ข$อ โดยขอแก$ไขวัตถุประสงค/ข$อ (23) (39) และ (48) และเพ่ิมเติม
วัตถุประสงค/ข$อ (77) ถึง (93) พร$อมท้ังมอบอํานาจให$กรรมการผู$มีอํานาจของบริษัทหรือบุคคลท่ีได$รับมอบหมายจาก
กรรมการผู$มีอํานาจของบริษัทมีอํานาจแก$ไขเพ่ิมเติมข$อความใดๆ ตามคําแนะนํา ความเห็น หรือคําสั่งของนาย
ทะเบียนหรือหน+วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข$อง วัตถุประสงค/ท่ีขอแก$ไขเพ่ิมเติมมีดังต+อไปน้ี 
วัตถุประสงคEท่ีเสนอขอแก�ไข 
(23) 
(วัตถุประสงค/เดิม)  ประกอบกิจการรับเหมาก+อสร$าง อาคารพาณิชย/ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีทําการ ถนน 

สะพาน เข่ือน อุโมงค/ และงานก+อสร$างอย+างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับทํางานโยธาทุกประเภท 
(แก$ไขเป9น)  ประกอบกิจการรับเหมาก+อสร$าง อาคารพาณิชย/ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีทําการ ถนน 

สะพาน เข่ือน อุโมงค/ และงานก+อสร$างอย+างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับทํางานโยธาทุกประเภท 
รวมถึงการก+อสร$างระบบสาธารณปูโภค สิ่งอํานวยความสะดวก และการก+อสร$างอย+างอ่ืนทุก
ชนิดทุกประเภท 

(39) 
(วัตถุประสงค/เดิม)  ประกอบกิจการให$เช+า ให$เช+าช+วง ซ่ึงอาคาร สํานักงาน สถานท่ีภายในอาคาร สํานักงาน เพ่ือใช$

เป9นสํานักงานหรือสถานการค$า ตลอดจนอุปกรณ/เครื่องใช$สํานักงานต+าง ๆ 
(แก$ไขเป9น)   ประกอบกิจการให$เช+า ให$เช+าช+วง ซ่ึงอาคาร สํานักงาน สถานท่ีภายในอาคาร สํานักงาน เพ่ือใช$

เป9นสํานักงานหรือสถานการค$า ตลอดจนอุปกรณ/เครื่องใช$สํานักงานต+างๆ ให$บริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกในสํานักงาน เช+น นํ้าประปา ไฟฟ�า โทรศัพท/ ให$บริการรักษาความปลอดภัย รักษา
ความสะอาด และอ่ืน ๆ 

 (48) 
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(วัตถุประสงค/เดิม)  ประกอบธุรกิจการจัดทําการออกบัตร จําหน+ายบัตรประเภทต+าง ๆ ตัวอย+างเช+น บัตรซ้ือของ
เช่ือ (ชาร/จการ/ด) บัตรเครดิต (เครดิตการ/ด) บัตรท่ีชําระราคาสินค$าหรือบริการด$วยวิธีการหัก
บัญชี (เดบิทการ/ด) บัตรซ้ือสินค$าแบบลดราคา (ดิสเค$าท/การ/ด) บัตรท่ีชําระเงินล+วงหน$าหรือ
บัตรท่ีบันทึกมูลค+าเงินค+าสินค$าหรือบริการไว$ในบัตร (พรีเพดการ/ด หรือสตอร/ แวลู การ/ด) บัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส/ หรือบัตรอ่ืนใด และธุรกิจท่ีเก่ียวกับหรือเน่ืองจากกิจการให$บริการบัตร
ดังกล+าวข$างต$น ให$แก+สมาชิกบัตรหรือลูกค$าของบริษัท เพ่ือใช$ซ้ือสินค$าใด ๆ และ/หรือบริการ
ท่ัวไปได$จากสถานประกอบการต+าง ๆ ซ่ึงมีสัญญายอมรับบัตรดังกล+าวเพ่ือการขายสินค$าและ/
หรือการให$บริการ 

(แก$ไขเป9น)   ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส/ ธุรกิจจัดทําการออกบัตร จําหน+ายบัตรประเภทต+าง ๆ 
ตัวอย+างเช+น บัตรซ้ือของเช่ือ (ชาร/จการ/ด) บัตรเครดิต (เครดิตการ/ด) บัตรท่ีชําระราคาสินค$า
หรือบริการด$วยวิธีการหักบัญชี (เดบิทการ/ด) บัตรซ้ือสินค$าแบบลดราคา (ดิสเค$าท/การ/ด) บัตรท่ี
ชําระเงินล+วงหน$าหรือบัตรท่ีบันทึกมูลค+าเงินค+าสินค$าหรือบริการไว$ในบัตร (พรีเพดการ/ด หรือ
สตอร/ แวลู การ/ด) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส/ หรือบัตรอ่ืนใด และธุรกิจท่ีเก่ียวกับหรือเน่ืองจาก
กิจการให$บริการบัตรดังกล+าวข$างต$น ให$แก+สมาชิกบัตรหรือลูกค$าของบริษัท เพ่ือใช$ซ้ือสินค$าใด 
ๆ และ/หรือบริการท่ัวไปได$จากสถานประกอบการต+าง ๆ ซ่ึงมีสัญญายอมรับบัตรดังกล+าวเพ่ือ
การขายสินค$าและ/หรือการให$บริการ 

วัตถุประสงคEท่ีขอเพ่ิมเติม 
(77)  ประกอบกิจการเพ่ือให$ได$มาซ่ึงประโยชน/ใด ๆ จากการอนุญาตให$บุคคลภายนอกใช$ทรัพย/สินท่ี

เป9นกรรมสิทธ์ิของบริษัทหรืออยู+ในความครอบครองของบริษัท ซ่ึงรวมถึงแต+ไม+จํากัดเพียงการ
ให$ใช$สถานท่ี เพ่ือเป9นท่ีทํากิจกรรม หรือเพ่ือการติดตั้งตู$จําหน+ายสินค$าแบบหยอดเหรียญ ตู$ฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติ เครื่องแม+ข+ายคอมพิวเตอร/ และการให$บริการสิ่งอํานวยความสะดวกต+าง ๆ 
และบริการอ่ืนใดอันเก่ียวเน่ืองกับการประกอบกิจการดังกล+าวข$างต$น 

(78)  ประกอบกิจการซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราต+างประเทศ และเป9นตัวแทนในกิจการดังกล+าว (เมื่อ
ได$รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล$ว) 

(79)  การซ้ือ ขาย เช+า เช+าช+วง ให$เช+า ให$เช+าช+วง เช+าซ้ือ ให$เช+าซ้ือและการดําเนินงานเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย/ท่ีเป9นของตนเอง หรือของผู$อ่ืน หรือจัดหาโดยวิธีอ่ืนใด เข$าเป9นเจ$าของ หรือ
ครอบครองไม+ว+าด$วยประการใดๆ ซ่ึงอาคาร อาคารพาณิชย/ อาคารชุด อาคารท่ีพักอาศัยรวม 
บ$าน โรงเรือน สถานท่ีทําการพาณิชย/ สถานท่ีทําการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงทํา
การลงทุนซ้ือท่ีดินแปลงใหญ+ และแบ+งแยกออกเป9นแปลงเล็ก ไม+ว+าจะเป9นท่ีดินเปล+าหรือท่ีดิน
พร$อมสิ่งปลูกสร$าง เพ่ือการค$า เพ่ือเป9นท่ีอยู+อาศัย หรือเพ่ือการอ่ืนใด การจัดสรรท่ีดินและการ
พัฒนาท่ีดินดังกล+าว (ยกเว$นกิจการท่ีเป9นกิจการเครดิตฟองซิเอร/) 

(80)  ประกอบกิจการให$บริการเครือข+ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) ซ่ึงหมายถึง เครือข+าย
การให$บริการรับส+งข$อมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส/จากบัตรเครดิตของผู$ถือบัตรไปยังผู$
ให$บริการซ่ึงออกบัตรเช+นว+าน้ัน เพ่ืออนุมัติการใช$บัตรในการทํารายการแต+ละรายการ หรือ
รับส+งข$อมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส/ ตลอดจน การหักทอนบัญชี
ระหว+างกัน 



 

 
13

(81)  ประกอบกิจการการให$บริการเครือข+ายอีดีซี (Electric Data Capture Network : EDC 
Network) ซ่ึงหมายถึงเครือข+ายรับส+งข$อมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส/จากบัตรเครดิต 
บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส/ หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส/อ่ืนใด ไปยังผู$ให$บริการซ่ึงออกบัตร ท่ีมี
ศูนย/กลาง หรือจุดเช่ือมต+อการรับส+งข$อมูลระหว+างผู$ใช$บริการเครือข+าย 

(82) ประกอบกิจการการให$บริการสวิตช/ช่ิงในการชําระเงิน (Transaction Switching) ซ่ึงหมายถึง
บริการเป9นศูนย/กลางหรือจุดเช่ือมต+อรับส+งข$อมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส/ให$แก+ผู$ให$
บริการตามท่ีตกลงกัน 

(83)  ประกอบกิจการการให$บริการเงินอิเล็กทรอนิกส/ (e-Money) ท่ีใช$ซื้อสินค$า และ/หรือรับบริการ 
ซ่ึงหมายถึงบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส/ท่ีผู$ให$บริการออกให$แก+ผู$ใช$บริการ ซ่ึงจะระบุช่ือหรือไม+ก็
ตาม โดยมีการชําระเงินให$แก+ผู$ให$บริการไว$ล+วงหน$า เพ่ือนําไปใช$ชําระค+าสินค$า ค+าบริการ หรือ
ค+าอ่ืนใด แทนการชําระด$วยเงินสด และได$มีการบันทึกมูลค+าหรือจํานวนเงินท่ีชําระไว$ล+วงหน$า 

(84) ประกอบกิจการการให$บริการหักบัญชี (Clearing) ซ่ึงหมายถึง บริการรับส+ง ตรวจสอบและ
ยืนยันข$อมูลตามคําสั่งการชําระเงินสําหรับนําไปคํานวณหายอดเงินแสดงความเป9นเจ$าหน้ี หรือ
ลูกหน้ีของผู$ใช$บริการ เพ่ือใช$ข$อมูลดังกล+าวไปทําการชําระดุลระหว+างเจ$าหน้ีและลูกหน้ี ท้ังน้ี
รวมถึงการจัดการ เพ่ือให$กระบวนการชําระดุลสําเร็จลุล+วงด$วย 

(85)  ประกอบกิจการการให$บริการชําระดุล (Settlement) ซ่ึงหมายถึง บริการระบบการชําระเงินท่ี
ตกลงกันไว$ล+วงหน$าระหว+างผู$ใช$บริการกับผู$ให$บริการเพ่ือให$ผู$ให$บริการปรับฐานะความเป9น
เจ$าหน้ี หรือลูกหน้ีของผู$ใช$บริการ โดยผู$ให$บริการจะทําการหักบัญชีเงินฝากของผู$ใช$บริการ ซ่ึง
มีฐานะเป9นลูกหน้ี หรือรับชําระหน้ีโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีตกลงกัน แล$วปรับบัญชีเงินฝากของ
ผู$ใช$บริการซ่ึงมีฐานะเป9นเจ$าหน้ี หรือชําระเงินด$วยวิธีอ่ืนใด เพ่ือให$หน้ีดังกล+าวระงับไป 

(86)  ประกอบกิจการการให$บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส/ผ+านอุปกรณ/อย+างหน่ึงอย+างใด หรือ
ผ+านทางเครือข+าย 

(87)  ประกอบกิจการการให$บริการรับชําระเงินแทน ซ่ึงหมายถึง บริการรับชําระเ งินทาง
อิเล็กทรอนิกส/แทนเจ$าหน้ี 

(88)  ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ�าท้ังในประเทศ และต+างประเทศ อันหมายความรวมถึงการ 
ซ้ือ ขาย สํารวจ พัฒนา จัดหา จัดจ$าง แปรสภาพ วางแผน สร$าง ตรวจสอบ วิเคราะห/ 
ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดซ้ือ จัดให$ได$มา จัดส+ง บํารุงรักษา สะสม สํารอง ประมูล รับเหมา
ก+อสร$าง ซ+อมแซม นําเข$า ส+งออก และดําเนินงานต+าง ๆ ท่ีเก่ียวกับพลังงานไฟฟ�า แหล+ง
พลังงานอันได$มาจากธรรมชาติ นํ้า ลม ความร$อนธรรมชาติ แสงแดด แร+ธาตุ หรือเช้ือเพลิง 
เป9นต$นว+า นํ้ามัน ถ+านหิน วัตถุเคมีจากถ+านหิน หรือก�าซและงานอ่ืนท่ีส+งเสริมกิจการเช+นว+าน้ัน 
รวมถึงแหล+งพลังงานหมุนเวียน แหล+งพลังงานทดแทน 

(89)  ประกอบธุรกิจนําสิ่งเหลือใช$ วัสดุเหลือใช$ วัสดุคงเหลือหลังจากใช$ มาแปรรูป แปรสภาพ 
พัฒนา รีไซเคิล (Recycle) พัฒนา ปรับปรุง แก$ไข และจัดการโดยประการอ่ืน เพ่ือใช$เอง หรือ
เพ่ือการค$า ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน อาทิ เช+น เม็ดพลาสติก และสินค$าอุปโภคทุกชนิดทุกประเภท 

(90)  ประกอบธุรกิจขายส+ง ขายปลีก จําหน+าย นําเข$า ส+งออก ผลิต รับจ$างผลิต รับฝากขาย และเป9น
นายหน$าหรือตัวแทนนําเข$าและจําหน+ายเคมีภัณฑ/ เวชภัณฑ/ (medical supplies) เภสัชภัณฑ/ 
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(pharmaceuticals) ยา เครื่องมือแพทย/ ผลิตภัณฑ/สําหรับบํารุงรักษาสุขภาพและความงาม 
(health and beauty care products) เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ/เสริมความงาม อุปกรณ/เพ่ือ
การรักษาสุขภาพอนามัยส+วนบุคคล ผลิตภัณฑ/เสริมอาหาร วิตามิน เกลือแร+ อาหาร อาหารเพ่ือ
การควบคุมนํ้าหนัก เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ/สําหรับเด็กทารก อุปกรณ/ทําความสะอาด อุปกรณ/
ไฟฟ�า หนังสือ นิตยสาร เครื่องแต+งกาย และสินค$าอุปโภคบริโภค ตลอดจนผลิตภัณฑ/อ่ืน ๆ ท่ีมี
การขายกันแต+เฉพาะในกิจการลักษณะเดียวกัน 

(91)  บริการตรวจสุขภาพร+างกายเบ้ืองต$น ตรวจค+าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลือด วัด
ความดันโลหิต ตรวจพันธุกรรม ให$คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและความงาม 
ให$บริการเสริมความงาม นวดหน$า นวดร+างกาย นวดเพ่ือการผ+อนคลาย ให$บริการฝ�กอบรม 
ด$านเภสัชกรรม การดูแลรักษาและตรวจสุขภาพ 

(92)  ประกอบกิจการขายสินค$าและโฆษณาในหนังสือสื่อสิ่งพิมพ/ โปสเตอร/ แผ+นพับ โทรทัศน/ 
วิทยุกระจายเสียงและสื่อช+องทางอิเล็กทรอนิกส/ (โดยไม+ใช+การขายตรง และตลาดแบบตรง) 

(93)  ประกอบกิจการขายสินค$าและบริการตามท่ีกําหนดไว$ในวัตถุประสงค/ โดยเครื่องจําหน+ายสินค$า
อัตโนมัติ 

การลงมติ  
วาระน้ีต$องผ+านมติอนุมัติด$วยคะแนนเสียงไม+น$อยกว+าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู$ถือหุ$นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 9 : พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

บริษัทได$ประกาศในเว็บไซต/ของบริษัทระหว+างวันท่ี 25 กันยายนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เชิญชวนให$ผู$ถือหุ$นเสนอ
ระเบียบวาระต+างๆ เพ่ือเข$าท่ีประชุมผู$ถือหุ$น แต+ไม+มีการเสนอระเบียบวาระเข$ามายังบริษัทแต+อย+างใด 

 

ตามกฎหมายการขอให$ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว$ในหนังสือนัดประชุม จะกระทําได$โดยผู$ถือหุ$นซ่ึง
มีหุ$นนับรวมกันได$ไม+น$อยกว+าหน่ึงในสามของจํานวนหุ$นท่ีจําหน+ายได$ท้ังหมด 

 
อน่ึง บริษัทกําหนดรายช่ือผู$ถือหุ$นท่ีมีสิทธิเข$าร+วมประชุมสามัญผู$ถือหุ$น (Record Date) ในวันท่ี 12 มีนาคม 2562  
 

จึงขอเรียนเชิญท+านผู$ถือหุ$นของบริษัท ซีพี ออลล/ จํากัด (มหาชน) เข$าร+วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล+าว 
โดยขอให$เตรียมหลักฐานท่ีต$องใช$เพ่ือการประชุมผู$ถือหุ$นดังมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส+งมาด$วยลําดับท่ี 6 บริษัทจะดําเนินการประชุม
ตามข$อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งท่ีส+งมาด$วยลําดับท่ี 8 

 

เพ่ือให�การลงทะเบียนเพ่ือเข�าประชุมผู�ถือหุ�นเป>นไปด�วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น จึงใคร+ขอให�ท+านผู�ถือหุ�น และ/
หรือท+านผู�รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรEมลงทะเบียนซ่ึงพิมพEบารEโค�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
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หมายเหตุ : 1. หากผู$ถือหุ$นท+านใดมีความประสงค/จะขอรับรายงานประจําป* 2561 ในแบบรูปเล+ม สามารถขอรับได$ท่ีบริเวณทางเข$าห$องประชุม ในวันประชุม 
ผู$ถือหุ$นสามัญประจําป* 2562 หรือกรุณาติดต+อขอรับท่ีหน+วยงานนักลงทุนสัมพันธ/ทางโทรสาร  0-2071-8617  

  2. บริษัทของดแจกของชําร+วยในการประชุมผู$ถือหุ$น เพื่อให$สอดคล$องกับแนวปฏิบัติของสํานักงานก.ล.ต.ท่ีขอความร+วมมือบริษัทจดทะเบียนให$
ลด/เลิกการแจกของชําร+วยให$แก+ผู$ถือหุ$นในการประชุมผู$ถือหุ$น อย+างไรก็ตามบริษัทได$จัดของว+างและเคร่ืองด่ืมไว$รับรองผู$ถือหุ$นและผู$รับมอบ
ฉันทะท่ีมาเข$าร+วมประชุม 

รายช่ือและข$อมูลของกรรมการผู$รับมอบฉันทะตามท่ีส+งมาพร$อมน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด$วยลําดับ 7) และส+งหนังสือมอบฉันทะดังกล+าว
พร$อมเอกสารประกอบมายังหน+วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลลE จํากัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขท่ี 
119 ถนนสาทรใต� แขวงทุ+งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ก+อนวันท่ี 18 เมษายน 2562 

 

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 18 เมษายน 2562 ก็จักขอบคุณยิ่ง 

 

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 0-2071-8621 

  
   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  - ก�อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ - 

(นายก+อศักดิ์  ไชยรัศมศัีกดิ)์ 
รองประธานกรรมการ 

 

หน+วยงานเลขานุการบริษัท 
บริษัท ซีพี ออลลE จํากัด (มหาชน) 
ช้ัน 16 อาคารธาราสาทร  119 ถนนสาทรใต$  
แขวงทุ+งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
โทรศัพท/  0-2071-2764,7 โทรสาร  0-2071-8621 


