
 
ท่ีนลบ. 025/2561  
 
 วันท่ี 29 มีนาคม 2561 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมผู#ถือหุ#นสามญัประจําป) 2561 

เรียน ท+านผู#ถือหุ#น 

สิ่งท่ีส+งมาด#วย 

1. แบบฟอร/มลงทะเบียน (ต#องนํามาในวันประชุม) 
2. สําเนารายงานการประชุมผู#ถือหุ#นสามัญประจําป) 2560 
3. ข#อมูลของผู#ท่ีได#รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป9นกรรมการบริษัท 
4. ข#อมูลรายละเอียดของผู#สอบบัญชี 
5. คําช้ีแจงการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะและหลักฐานท่ีต#องนํามาแสดงในวันประชุม 
6. ข#อมูลของกรรมการ (ผู#รับมอบฉันทะจากผู#ถือหุ#น) 
7. ข#อบังคับของบริษัทในส+วนท่ีเก่ียวข#องกับการประชุมผู#ถือหุ#น 
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. 
9. แผนท่ีของสถานท่ีประชุม 
10. รายงานประจําป) 2560 และรายงานการพัฒนาความยั่งยืนป) 2560 (ในรูปแบบแผ+นบันทึกข#อมูล CD-ROM) 

 
ด#วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล/ จํากัด (มหาชน) มีมติให#เรียกประชุมผู#ถือหุ#นสามัญประจําป) 2561 ในวันศุกร/

ท่ี 20 เมษายน 2561 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  2560 

ข#อเท็จจริงและเหตุผล 
การประชุมผู#ถือหุ#นสามัญประจําป) 2560 ได#จัดให#มีข้ึนเมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560 โดยมีสําเนารายงานการประชุม 
ตามท่ีได#จัดส+งมาพร#อมน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด#วยลําดับท่ี 2) ซ่ึงบริษัทได#จัดส+งให#แก+ตลาดหลักทรัพย/แห+งประเทศไทย ตั้งแต+
วันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 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) 2560 ดังปรากฏในรายงานประจําป)และงบการเงินของบริษัทท่ีได#จัดส+ง
มาพร#อมน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด#วยลําดับท่ี 10 รายงานประจําป) หัวข#อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “การวิเคราะห/และ
คําอธิบายของฝ_ายจัดการ” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได#ดังน้ี 

 
 ท่ีเป̀ดในป) รวมท้ังหมด 
 2560 ณ 31 ธ.ค. 2560 

จํานวนร�าน 
แยกตามทําเลท่ีตั้ง  

- กรุงเทพ 165 2,899 สาขา 

- ปริมณฑล 146 1,657 สาขา 

- ต+างจังหวัด 415 5,712 สาขา 
 รวม 726 10,268 สาขา 

แยกตามความเป9นเจ#าของ 

- ร#านของบริษัทเอง 325 4,530 สาขา 

- ร#าน Store Business Partner 372 5,017 สาขา 

- ร#านของผู#รับสิทธิช+วงในอาณาเขต 29 721 สาขา 
 รวม 726 10,268 สาขา 

 

งบการเงิน สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  ล#านบาท 

- สินทรัพย/รวม 279,710 ลดลงจากป)ก+อน 1% 

- ส+วนของผู#ถือหุ#น 62,988 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 37% 
(รวมหุ#นกู#ด#อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล#ายทุน 19,909 ล#านบาท) 

- รายได#จากการขายสินค#าและการให#บริการ 278,751 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 9% 

- รายได#รวม 302,584 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 9% 

- กําไรสุทธิ 16,618 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 18% 
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งบการเงินรวม   

- สินทรัพย/รวม 360,299 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 2% 

- ส+วนของผู#ถือหุ#น 80,229 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 35% 
(รวมหุ#นกู#ด#อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล#ายทุน 19,909 ล#านบาท) 

- รายได#จากการขายสินค#าและการให#บริการ 471,069 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 8% 

- รายได#รวม 489,403 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 8% 

- กําไรสุทธิส+วนของบริษัท 19,908 เพ่ิมข้ึนจากป)ก+อน 19% 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรให#นําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป) 2560 เพ่ือให#ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นรับทราบ  

 
วาระท่ี 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ข#อเท็จจริงและเหตุผล 
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป) สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงได#ผ+านการตรวจสอบจาก
ผู#สอบบัญชีแล#ว ดังปรากฏในรายงานของผู#สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินท่ีได#จัดส+งมาพร#อมน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด#วย
ลําดับท่ี 10 รายงานประจําป) หัวข#อ “รายงานผู#สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) พอสรุปสาระสําคัญได#ดังน้ี  

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ   บาท 

- รวมสินทรัพย/ 279,709,757,556 

- รวมส+วนของผู#ถือหุ#น 62,988,097,089 

- รายได#จากการขายสินค#าและการให#บริการ 278,751,086,839 

- รวมรายได# 302,584,320,433 

- กําไรสําหรับป) 16,617,696,792 

- กําไรต+อหุ#นข้ันพ้ืนฐาน 1.77 
 

งบการเงินรวม   

- รวมสินทรัพย/ 360,298,565,677 

- รวมส+วนของผู#ถือหุ#น 80,228,780,271 

- รวมส+วนของผู#ถือหุ#นของบริษัท  75,332,915,603 

- รายได#จากการขายสินค#าและการให#บริการ 471,069,225,169 

- รวมรายได# 489,403,249,770 

- กําไรสําหรับป) 20,019,042,052 

- กําไรส+วนท่ีเป9นของผู#ถือหุ#นของบรษัิท 19,907,708,161 

- กําไรต+อหุ#นข้ันพ้ืนฐาน 2.14 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล#วเห็นว+า ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นสมควรท่ีจะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน 
สําหรับป)สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีได#ผ+านการตรวจสอบจากผู#สอบบัญชีรับอนุญาตและได#ผ+านการสอบทาน
และเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล#ว   
 
การลงมติ 
วาระน้ีต#องผ+านมติอนุมัติด#วยคะแนนเสียงข#างมาก ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู#ถือหุ#นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ,ายเงินป9นผล  
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) 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนท่ีออกและชําระแล#ว 8,983,101,348 บาทและมี
ทุนสํารองตามกฎหมาย 900 ล#านบาทถ#วนคิดเป9นร#อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซ่ึงตรงตามข#อบังคับของบริษัทแล#ว
จึงไม+มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิประจําป) 2560 เพ่ิมเติมอีก 
 

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) 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 16,617,696,792 
บาท คิดเป9นอัตรากําไร 1.77 บาทต+อหุ#น ประกอบกับมีกําไรสุทธิของงบการเงินรวมในส+วนท่ีเป9นของบริษัท จํานวน 
19,907,708,161 บาท คิดเป9นอัตรากําไร 2.14 บาทต+อหุ#น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทแล#ว ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นจึงสมควรต#องพิจารณาการจ+ายปNนผลประจําป) 2560  
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล#วเห็นว+า ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นสมควรท่ีจะอนุมัติการไม+จัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือสํารองตาม
กฎหมาย เน่ืองจากทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข#อบังคับบริษัทแล#ว 
 

และท่ีประชุมผู#ถือหุ#นสมควรท่ีจะอนุมัติการจ+ายเงินปNนผลจากกําไรสุทธิประจําป) 2560 ให#แก+ผู#ถือหุ#นในอัตราหุ#นละ 
1.10 บาท (หน่ึงบาทสิบสตางค/ ) สําหรับผู# ถือหุ#นจํานวน 8,983,101,348 หุ#น รวมเป9นเ งินปNนผลท้ังสิ้น 
9,881,411,482.80  บาท คิดเป9นร#อยละ 59 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได# ซ่ึง
การจ+ายปNนผลดังกล+าวข#างต#นเป9นไปตามนโยบายการจ+ายปNนผลของบริษัทท่ีกําหนดไว# 
 
การจ+ายปNนผลจะจ+ายให#แก+ผู#ถือหุ#นตามกําหนดรายช่ือผู#ถือหุ#นท่ีมีสิทธิได#รับเงินปNนผล (record date) ในวันท่ี 30 
เมษายน 2561 และกําหนดจ+ายเงินปNนผลในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 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,ายเงินป9นผล 

รายละเอียดการจ,ายเงินป9นผล 2557 2558 2559 2560 (ป ท่ี
เสนอ) 

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

2. (ก) กําไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล#านบาท) *8,686 11,376 14,099 16,618 

3. กําไรต+อหุ#น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ#น) *0.97 1.27 *1.57 *1.77 

4. (ข) กําไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล#านบาท) *10,200 13,682 16,677 19,908 

5. กําไรต+อหุ#น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ#น) *1.14 1.52 *1.85 *2.14 

6. ปNนผลประจําป) (บาท : หุ#น) 0.80 0.90 1.00 1.10 

7. รวมปNนผลจ+ายท้ังสิ้น (ล#านบาท) 7,186 8,085 8,983 9,881 

8. %ปNนผลต+อกําไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก) 83% 71% 64% 59% 

9. %ปNนผลต+อกําไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข) 71% 59% 54% 50% 

หมายเหตุ 1. ป) 2557 มีการปรับปรุงรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 2. ป) 2559 และป) 2560 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+งตามวาระครั้งน้ี ได#แก+  

1. นายธนินท/ เจียรวนนท/ ประธานกรรมการ 
2. นายก+อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสุภกิต เจียรวนนท/ กรรมการและกรรมการกําหนดค+าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
4. นายอดิเรก ศรีประทักษ/ กรรมการ 
5. นายธานินทร/ บูรณมานิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู#จดัการและประธานเจ#าหน#าท่ี

บริหาร 
เพ่ือให#เป9นไปตามกฎหมายและข#อบังคับของบริษัท ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นจึงสมควรต#องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีพ#นจากตําแหน+งตามวาระจํานวน 5 คน 
 
บริษัทได#เป̀ดโอกาสให#ผู#ถือหุ#นรายย+อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข#ารับการพิจารณาคัดเลือกเป9นกรรมการของบริษัท ในช+วง
ระหว+างวันท่ี 25 กันยายนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผ+านระบบข+าวของตลาดหลักทรัพย/ฯ และเผยแพร+หลักเกณฑ/
การดําเนินการดังกล+าวรวมถึงแบบฟอร/มเสนอช่ือบุคคลบนเว็บไซต/ของบริษัทเพ่ือให#ผู#ถือหุ#นทราบล+วงหน#า ผล
ปรากฎว+าไม+มีผู#ถือหุ#นรายใดเสนอช่ือบุคคลเข#ารับการพิจารณาคัดเลือกเป9นกรรมการของบริษัท 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม+รวมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมผู#ถือหุ#นสามัญประจําป) 2561 ได#
ร+วมกันพิจารณารายช่ือบุคคลท้ังหมดท่ีได#รับการเสนอ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติด#านต+างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม
ด#านคุณวุฒิ ประสบการณ/ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช+วงท่ีผ+านมา จึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการกําหนดค+าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอและเห็นว+า 
ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นสมควรท่ีจะเลือกกรรมการท่ีพ#นจากตําแหน+งตามวาระท้ัง 5 คนดังต+อไปน้ี กลับเข#ามาเป9นกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหน่ึง ท้ังน้ีประวัติบุคคลผู#ได#รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป9นกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารท่ี
ได#จัดส+งมาพร#อมกันน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด#วยลําดับท่ี 3)  



 

 
7

 
ผู�ได�รับการเสนอชื่อเป?นกรรมการ ตําแหน,ง จํานวนหุ�น 

ณ 31 ธ.ค. 2560 
คิดเป?น % ของหุ�นท่ี

มีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมด 

1. นายธนินท/ เจียรวนนท/ ประธานกรรมการ 1,531,476 0.01705% 

2. นายก+อศักดิ ์ ไชยรัศมศัีกดิ ์
รองประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 

8,858,491 0.09861% 

3. นายสุภกิต เจียรวนนท/ 
กรรมการและกรรมการกําหนดค+าตอบแทน
และสรรหากรรมการ 

222,396 0.00248% 

4. นายอดิเรก ศรีประทักษ/ กรรมการ 0 - 

5. นายธานินทร/ บูรณมานิต 
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
ผู#จัดการและประธานเจ#าหน#าท่ีบรหิาร 

415,432 0.00462% 

 
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# 
(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 
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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) 2560 ได#มีมติอนุมัติไว# ดังน้ี 

 
1. ค,าตอบแทนประจํารายเดือน   

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

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

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

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

จํานวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดสรรให#กรรมการบริษัทแต+ละคน  
 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมผู#ถือหุ#นได#พิจารณาอนุมัติการจ+ายเงินปNนผลตามวาระท่ี 4 ให#แก+ผู#ถือหุ#นในอัตราหุ#นละ 1.10 บาท 
รวมเงินปNนผลท้ังสิ้นเท+ากับ 9,881.411 ล#านบาท เงินโบนัสท่ีจะจ+ายเป9นค+าตอบแทนให#แก+กรรมการภายในป) 2561 
จะเท+ากับ ประมาณ 49.407 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 1.235 ล#านบาทต+อป) 

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

(บาท/คน) 
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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. กําหนดให#บริษัทจดทะเบียนต#องจัดให#มีการหมุนเวียนผู#สอบบัญชี หากผู#สอบ
บัญชีรายเดิมปฏิบัติหน#าท่ีสอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต+องบการเงินของบริษัท รวมแล#ว 5 รอบป)บัญชี
ติดต+อกัน และในกรณีท่ีผู#สอบบัญชีรายเดิมทําหน#าท่ีครบ 5 รอบป)บัญชีติดต+อกัน บริษัทจะแต+งตั้งผู#สอบบัญชีรายเดิม
ได#เมื่อพ#นระยะเวลาอย+างน#อย 2 รอบป)บัญชีติดต+อกัน และตามแนวทางของ ก.ล.ต. การนับจํานวนป)ของผู#สอบบัญชี
จะนับเฉพาะป)ท่ีผู#สอบบัญชีผู#น้ันลงลายมือช่ือในงบการเงิน 
 

เพ่ือให#เป9นไปตามกฎหมาย ข#อบังคับของบริษัท ข#อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นจึง
สมควรต#องพิจารณาแต+งตั้งผู#สอบบัญชีเพ่ือการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต+องบการเงินของบริษัท และ
พิจารณากําหนดค+าตอบแทนของผู#สอบบัญชี ประจําป) 2561 
 
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)  

แห+งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป9นผู#สอบบัญชีของบริษัทประจําป) 2561  
 

โดยให#ผู#สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต+องบการเงินของบริษัทได#  
 

นอกจากน้ียังเห็นควรเสนอให#พิจารณาอนุมัติค+าสอบบัญชีประจําป) 2561 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวมประจําป)และการสอบทานงบการเงินดังกล+าวรายไตรมาส รวมค+าตอบแทนท้ังสิ้น 
5,413,000 บาทต+อป) เพ่ิมข้ึนจากป) 2560 จํานวน 300,000 บาทหรือคิดเป9นร#อยละ 5.87 
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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 4) 

 

ค,าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  
(ล�านบาท) ป  2557 ป  2558 ป  2559 ป  2560 ป  2561 (ป ท่ีเสนอ) 
ค+าตอบแทนรวม 4.600 4.600 5.063 5.113 5.413 
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 : พิจารณาแก�ไขข�อบังคับของบริษัท  
ข#อเท็จจริงและเหตุผล 
เน่ืองด#วยประกาศคณะรักษาความสงบแห+งชาติฉบับท่ี 74/2557 เรื่องการประชุมผ+านสื่ออิเล็กทรอนิคส/ ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2557 กําหนดให#การประชุมท่ีกฎหมายบัญญัติให#ต#องมีการประชุม นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการท่ี
บัญญัติไว#ในกฎหมายแต+ละฉบับแล#วยังสามารถจัดให#มีการประชุมผ+านสื่ออิเล็กทรอนิคส/ได# และตามคําช้ีแจงของกรม
พัฒนาธุรกิจการค#าเรื่อง การประชุมผ+านสื่ออิเล็กทรอนิคส/ ลงวันท่ี 23 กันยายน 2559 ได#กําหนดให#กรณีบริษัท
มหาชนจํากัดหากประสงค/จะประชุมผ+านสื่ออิเล็กทรอนิคส/จะต#องมีการกําหนดเรื่องน้ีไว#ในข#อบังคับของบริษัทด#วย 
 
นอกจากน้ีคําสั่งหัวหน#าคณะรักษาความสงบแห+งชาติท่ี 21/2560 เรื่องการแก#ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ได#มีการแก#ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่อง
การให#สิทธิผู#ถือหุ#นเรียกประชุมวิสามัญผู#ถือหุ#นของบริษัท ทําให#ข#อบังคับของบริษัทข#อ 25 ซ่ึงกําหนดตามกฎหมาย
เดิมไม+มีผลใช#บังคับได#ต+อไปเน่ืองจากขัดกับกฎหมายดังกล+าว 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล#วเห็นว+าเพ่ือให#เป9นไปตามประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห+งชาติดังกล+าวใน
เรื่องการประชุมผ+านสื่ออิเล็กทรอนิคส/และเพ่ือเป9นการคุ#มครองสิทธิของผู#ถือหุ#นข#างน#อยในการเรียกประชุมวิสามัญผู#
ถือหุ#นจากจํานวนหุ#นเดิม 20% เป9น 10% โดยไม+มีข#อกําหนดเก่ียวกับจํานวนผู#ถือหุ#น ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นสมควรท่ีจะ
อนุมัติการแก#ไขข#อบังคับของบริษัทจากเดิมมีท้ังหมด 39 ข#อเป9นจํานวน 40 ข#อโดยขอแก#ไขหมวดท่ี 3 คณะกรรมการ 
เพ่ิมเติมข#อความข#อ 18 เก่ียวกับการให#จัดการประชุมผ+านสื่ออิเล็กทรอนิคส/ หมวดท่ี 4 การประชุมผู#ถือหุ#น ข#อ 25 
และแก#ไขเพ่ิมเติมข#อ 26 ซ่ึงเก่ียวกับสิทธิของผู#ถือหุ#นในการเรียกประชุมวิสามัญผู#ถือหุ#น และการแก#ไขเพ่ิมเติม
ข#อบังคับดังกล+าวมีความจําเป9นต#องแก#ไขลําดับเลขข#อในข#อบังคับฉบับเดิมตั้งแต+หมวดท่ี 4 ถึงหมวดท่ี 7 ข#อ 25 ถึง
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ข#อ 39 เพ่ือเปลี่ยนแปลงลําดับเลขข#อในข#อบังคับฉบับใหม+ของบริษัทด#วย สําหรับข#อบังคับท่ีขอแก#ไขเพ่ิมเติมใหม+มี
ดังน้ี 

(1)  เพ่ิมเติมเรื่องการประชุมผ,านสื่ออิเล็กทรอนิกสE ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห,งชาติ ฉบบัที ่74/2557 เรื่อง การประชมุผ,านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสE 

ข�อบังคับฉบับป9จจุบัน ข�อบังคับท่ีเสนอขอแก�ไข 
ข#อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ ต#องมีกรรมการมา

ประชุมไม+น#อยกว+ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป9น
องค/ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม+อยู+ในท่ีประชุมหรือไม+
สามารถปฎิบัติหน#าท่ีได#  ถ#ามีรองประธานกรรมการให#รอง
ประธานกรรมการเป9นประธาน ถ#าไม+มีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต+ไม+สามารถปฎิบัติหน#าท่ีได# ให#กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเป9นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให#ถือเสียงข#างมาก 
กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เว#นแต+

กรรมการซ่ึงมีส+วนได#เสียในเรื่องใด ไม+มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องน้ัน ถ#าคะแนนเสียงเท+ากันให#ประธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป9นเสียงช้ีขาด 
 

ข#อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ ต#องมีกรรมการมา
ประชุมไม+น#อยกว+ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป9นองค/
ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม+อยู+ในท่ีประชุมหรือไม+สามารถ
ปฎิบัติหน#าท่ีได# ถ#ามีรองประธานกรรมการให#รองประธานกรรมการ
เป9นประธาน ถ#าไม+มีรองประธานกรรมการหรือมีแต+ไม+สามารถปฎิบัติ
หน#าท่ีได# ให#กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป9น
ประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให#ถือเสียงข#างมาก 
กรรมการคนหน่ึงมีเ สียงหน่ึงในการลงคะแนน เว#นแต+

กรรมการซ่ึงมีส+วนได#เสียในเรื่องใด ไม+มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องน้ัน ถ#าคะแนนเสียงเท+ากันให#ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป9นเสียงช้ีขาด 

ประธานกรรมการหรือประธานในท่ีประชุมอาจกําหนดให�
จัดการประชุมผ�านส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส#ก็ ได�  โดยให�ปฏิ บั ติตาม
หลักเกณฑ#และวิธีการตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2)  แก�ไขเรื่องสิทธขิองผู�ถือหุ�นในการเรียกประชุมวสิามญัผู�ถือหุ�นเพ่ือให�สอดคล�องกับ มาตรา 100 แห,งพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 แก�ไขเพ่ิมเตมิโดยคําสั่งหัวหน�ารักษาความสงบแห,งชาติที ่21/2560 เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเตมิกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ 

ข#อ 25. คณะกรรมการต#องจัดให#มีการประชุมผู#ถือหุ#น
เป9นการประชุมสามัญประจําป)ภายในส่ีเดือน นับแต+วันส้ินสุดของ
รอบป)บัญชีของบริษัท 

การประชุมผู#ถือหุ#นคราวอื่นนอกจากท่ีกล+าวแล#วให#

เรียกว+า การประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู#ถือหุ#นเป9นการประชุม
วิสามัญเม่ือใดก็ได#สุดแต+จะเห็นสมควร หรือผู#ถือหุ#นรวมกันนับ
จํานวนหุ#นได#ไม+น#อยกว+าหน่ึงในห#าของจํานวนหุ#นท่ีจําหน+ายได#
ท้ังหมด หรือผู#ถือหุ#นไม+น#อยกว+ายี่สิบห#าคนซ่ึงมีหุ#นนับรวมกันได#
ไม+น#อยกว+าหน่ึงในสิบของจํานวนหุ#นท่ีจําหน+ายได#ท้ังหมดจะ
เข#าช่ือกันทําหนังสือขอให#คณะกรรมการเรียกประชุมผู#ถือหุ#นเป9น
การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได# แต+ต#องระบุเหตุผลในการท่ีขอให#
เรียกประชุมไว#ให#ชัดเจนในหนังสือดังกล+าวด#วย ในกรณีเช+นน้ี
คณะกรรมการต#องจัดให#มีการประชุมผู#ถือหุ#นภายในหน่ึงเดือน
นับแต+วันได#รับหนังสือจากผู#ถือหุ#น 

ข#อ 25. คณะกรรมการต#องจัดให#มีการประชุมผู#ถือหุ#นเป9นการ
ประชุมสามัญประจําป)ภายในส่ีเดือน นับแต+วันส้ินสุดของรอบป)บัญชี
ของบริษัท 

การประชุมผู#ถือหุ#นคราวอื่นนอกจากท่ีกล+าวแล#วให#เรียกว+า 
การประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู#ถือหุ#นเป9นการประชุมวิสามัญ
เม่ือใดก็ได#สุดแต+จะเห็นสมควร  

 
ข�อ 26.ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�

น�อยกว�าร�อยละสิบของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด จะเข�าช่ือกัน
ทําหนังสือขอให�คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเป8นการประชุม
วิสามัญเม่ือใดก็ได� แต�ต�องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให�เรียก
ประ ชุม ไว� ให� ชัด เจนในหนั ง สือ ดั งกล� า วด� วย  ในกรณี เ ช�น น้ี
คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นภายในส่ีสิบห�าวันนับ
แต�วันท่ีได�รับหนังสือจากผู�ถือหุ�น 
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ข�อบังคับฉบับป9จจุบัน ข�อบังคับท่ีเสนอขอแก�ไข 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม�จัดให�มีการประชุมภายในกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผู�ถือหุ�นท้ังหลายซ่ึงเข�าช่ือกันหรือผู�ถือหุ�น
คนอื่น ๆ รวมกันได�จํานวนหุ�นตามท่ีบังคับไว�น้ันจะเรียกประชุมเองก็
ได�ภายในส่ีสิบห�าวันนับแต�วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง 
ในกรณีเช�นน้ีให�ถือว�าเป8นการประชุมผู�ถือหุ�นท่ีคณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายอันจําเป8นท่ีเกิดจากการ
จัดให�มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นท่ีเป8นการเรียก
ประชุมเพราะผู�ถือหุ�นตามวรรคสองครั้งใด จํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาร�วม
ประชุมไม�ครบเป8นองค#ประชุมตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ 28. ผู�ถือหุ�นท่ี
ร�องขอต�องร�วมกันรับผิดชอบชดใช�ค�าใช�จ�ายท่ีเกิดจากการจัดให�มีการ
ประชุมในครั้งน้ันให�แก�บริษัท 

 

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

 
วาระท่ี 9 : พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

บริษัทได#ประกาศในเว็บไซต/ของบริษัท เชิญชวนให#ผู#ถือหุ#นเสนอระเบียบวาระต+างๆ เพ่ือเข#าท่ีประชุมผู#ถือหุ#น แต+ไม+มี
การเสนอระเบียบวาระเข#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 13 มีนาคม 2561  
 

จึงขอเรียนเชิญท+านผู#ถือหุ#นของบริษัท ซีพี ออลล/ จํากัด (มหาชน) เข#าร+วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล+าว 
โดยขอให#เตรียมหลักฐานท่ีต#องใช#เพ่ือการประชุมผู#ถือหุ#นดังมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส+งมาด#วยลําดับท่ี 5 บริษัทจะดําเนินการประชุม
ตามข#อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งท่ีส+งมาด#วยลําดับท่ี 7 

 

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  
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นอกจากน้ีเพ่ือเป9นการรักษาสิทธิและผลประโยชน/ของผู#ถือหุ#นในกรณีท่ีผู#ถือหุ#นไม+สามารถเข#าร+วมประชุมได# และมี
ความประสงค/จะมอบฉันทะให#กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู#ถือหุ#นสามารถเลือกมอบฉันทะให#แก+กรรมการของบริษัทดังมี
รายช่ือและข#อมูลของกรรมการผู#รับมอบฉันทะตามท่ีส+งมาพร#อมน้ี (สิ่งท่ีส+งมาด#วยลําดับ 6) และส+งหนังสือมอบฉันทะดังกล+าว
พร#อมเอกสารประกอบมายังหน,วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลลE จํากัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขท่ี 
119 ถนนสาทรใต� แขวงทุ,งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ก,อนวันท่ี 12 เมษายน 2561 

 

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 12 เมษายน 2561 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  ไชยรัศมีศักดิ)์ 
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 

หมายเหตุ : 1. หากผู#ถือหุ#นท+านใดมีความประสงค/จะขอรับรายงานประจําป) 2560 ในแบบรูปเล+ม สามารถขอรับได#ท่ีบริเวณทางเข#าห#อง
ประชุม ในวันประชุมผู#ถือหุ#นสามัญประจําป) 2561 หรือกรุณาติดต+อขอรับท่ีหน+วยงานนักลงทุนสัมพันธ/โทรสาร  0-2071-
8617  

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


