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บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2560 

เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2560 
ณ ห�องประชุมชัน้ 3 อาคารคอนเวนชัน่ฮอลล* สถาบันการจัดการป-ญญาภิวฒัน* 

เลขที่ 85/1 หมู5 2 ถนนแจ�งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
(หมายเหตุ เพื่อป;องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดข้ึนกับผู�ถือหุ�น บริษัท ซีพี ออลล* จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

จึงไม5ได�ระบุชื่อและนามสกุลของผู�ถือหุ�นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม เว�นแต5ผู�ถือหุ�น
ต�องการให�บันทึกชื่อและนามสกุลของตนเองไว�ในรายงานการประชุม อย5างไรก็ตามเพื่อให�เปDนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได�รายงานประเด็นข�อซักถามและความคิดเห็นของผู�ถือหุ�น พร�อมคํา
ชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว�ในรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย*
และตลาดหลักทรัพย*ได�กําหนดแนวทางไว�ใน AGM checklist) 

 
กรรมการบริษัทที่เข�าร�วมประชุม 
1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย* ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข  บุญเดช ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ 
3. พล.ต.อ. พัชรวาท  วงษ*สุวรรณ ประธานกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการ  

กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ 
4. นายผดุง เตชะศรินทร* กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนดค5าตอบแทน

และสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ 
5. นายธนินท* เจียรวนนท* ประธานกรรมการ และกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
6. นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
7. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ* กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหา

กรรมการและกรรมการบริหาร 
8. นายณรงค* เจียรวนนท* กรรมการ 
9. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
10. นายปYยะวฒัน* ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
11. นายธานนิทร* บูรณมานิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู�จัดการและประธานเจ�าหน�าที่บริหาร  
 

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม 
1. นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายอดิเรก ศรีประทักษ* กรรมการ 
3. นายสุภกิต เจียรวนนท* กรรมการ 
4. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ลําดับ 2 
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ผู�บริหารของบริษทัที่เข�าร�วมประชุม 
1. นายวิเศษ วิศิษฏ*วิญ[ู กรรมการบริหาร 
2. นายสุรพนัธ* ปุสสเด็จ ผู�ช5วยประธานเจ�าหน�าที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล 
3. นายสวุิทย* ก่ิงแก�ว รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป 
4. นายทวีศักดิ ์ แก�วรัตนป-ทมา รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 
5. นายชวน นิ่มกิตติกุล รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส สายงานศูนย*กระจายสนิค�า 
6. นายสุพจน* ชิตเกษรพงศ* เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู�จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
7. นายกฤษดา เอ้ือปYยะชาต ิ รองกรรมการผู�จัดการ สํานักตรวจสอบ 
8. นายวรเดช หงศ*เดชานันท* รองกรรมการผู�จัดการ สํานักบญัช ี
9. นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาต ิ รองกรรมการผู�จัดการ ศูนย*การเงินกลุ5ม สํานักลงทนุสัมพนัธ* และสาํนัก

วางแผนกลยุทธ*ธุรกิจ 
10. นายบัญญัต ิ คํานูณวฒัน* ผู�ช5วยกรรมการผู�จัดการ สาํนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ*องค*กร   
11. นางมาล ี ดิฐวรรณกุล ผู�ช5วยกรรมการผู�จัดการ สาํนักบัญชีต5างประเทศ 
12. นายรณกฤต พจมานพรชัย ผู�ช5วยกรรมการผู�จัดการ สาํนักบัญชบีริหารกลุ5ม 
13. นายสพุจน* วชิรจิรากร ผู�จัดการทั่วไปอาวโุสด�านเลขานกุารบริษัท 
14. นางสุภาวด ี เตชะบูรณะ ผู�จัดการทั่วไปอาวโุส สาํนักบัญชีการศึกษาและงบการเงนิรวม 
 
ผู�สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด) 
1. นายเจริญ ผู�สัมฤทธิ์เลิศ  
2. นางมัญชุภา สิงห*สุขสวัสดิ ์
 
ผู�ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป,นสักขีพยานในการนับคะแนน (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด) 
1. นางสุจิตรา มะเสนา (ไม5ได�เปDนผู�มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท) 
 
ตัวแทนอาสาพิทักษสิทธิผู�ถือหุ�น สมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย 
1. นางกสิณา ศรีสอ�าน   
 
บรรยากาศก5อนเร่ิมการประชุม 

บริษัทได�จัดสถานที่บริเวณชั้น 1 อาคารคอนเวนชั่นฮอลล* เปDนที่จัดกิจกรรมการทําธุรกิจของหน5วยงานต5างๆ 
ของบริษัทและบริษัทย5อย ได�แก5 บุ^คสไมล* สํานักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ*องค*กร  สํานักกิจกรรมสังคม  
บจ.ทเวนตี้โฟร* ช�อปปY`ง วิทยาลัยเทคโนโลยีป-ญญาภิวัฒน* สถาบันการจัดการป-ญญาภิวัฒน* ร�าน eXta ร�านคัดสรร และ
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการป-ญญาภิวัฒน* เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต5อสังคม รวมทั้งได�จัดให�ผู�ถือหุ�นได�
รับชมวีดิทัศน*เก่ียวกับกิจกรรมดังกล5าวบนจอในห�องประชุม 
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เร่ิมการประชุม : เวลา 14.00 น. 
 

นายสุพจน* ชิตเกษรพงศ* เลขานุการบริษัท ได�กล5าวต�อนรับผู�ถือหุ�นที่เข�าร5วมประชุมสามัญประจําป� 2560
และนําเสนอวิดีทัศน*กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต5อที่ประชุมเพื่อให�เปDนไปตามระเบียบของการใช�อาคารและความปลอดภัยของ
ผู�เข�าร5วมประชุม หลังจากนั้นได�แนะนํากรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนดค5าตอบแทนและ 
สรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู�สอบบัญชีภายนอก และสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ผู�
สังเกตการณ*การประชุม ซ่ึงเปDนตัวแทนของอาสาพิทักษ*สิทธิผู�ถือหุ�น สมาคมส5งเสริมผู�ลงทุนไทย และผู�บริหารของบริษัท 
ที่เข�าร5วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข�อซักถามของผู�ถือหุ�น  

 
ตามข�อบังคับของบริษัทนายธนินท* เจียรวนนท* ประธานกรรมการ จะทําหน�าที่เปDนประธานในที่ประชุม  
 

นายสุพจน* ชิตเกษรพงศ* ได�รายงานต5อประธานที่ประชุมว5า จากจํานวนผู�ถือหุ�นทั้งหมด 41,277 ราย มี 
ผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�นเข�าร5วมประชุมรวม 2,818 ราย นับจํานวนหุ�นรวมกันได� 6,782,763,213 หุ�น คิด
เปDน 75.51% เกินกว5า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ�นที่จําหน5ายแล�วทั้งหมดของบริษัทซ่ึงมีจํานวนรวม 8,983,101,348 หุ�น ครบ
เปDนองค*ประชุมตามข�อบังคับของบริษัท 

 
จากนั้นประธานได�กล5าวเปYดประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2560 และมอบหมายนายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 

รองประธานกรรมการ ให�ทําหน�าที่ในการดําเนินการประชุมต5อไป นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�แต5งตั้งนายสุพจน* ชิตเกษร
พงศ* เลขานุการบริษัทเปDนเลขานุการที่ประชุม และได�ขอให�เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต5อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้ 

 
ตามข�อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนนให�ผู�ถือหุ�นมีคะแนนเสียงเท5ากับจํานวนหุ�นที่ตนถืออยู5 

โดยถือว5าหุ�นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เพื่อไม5ให�เปDนการเสียเวลาอันมีค5าของท5านผู�ถือหุ�น ประธานฯ จะใช�วิธีถามในแต5ละ วาระว5า
จะมีผู�คัดค�านหรืองดออกเสียงหรือไม5 ถ�าไม5มีผู�ใดคัดค�านหรืองดออกเสียง ให�ถือว5าผู�ถือหุ�นเห็นชอบหรือเห็นด�วยตามมติที่
นําเสนอ หากมีผู�ถือหุ�นคัดค�าน ไม5เห็นด�วย หรืองดออกเสียง ให�ใช�ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให�สําหรับการออกเสียง
ลงคะแนนด�วยระบบบาร*โค�ดพร�อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือข้ึนเพื่อให�เจ�าหน�าที่บริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม5
เห็นด�วย และงดออกเสียง โดยจะไม5เก็บบัตรสําหรับกรณีเห็นด�วย สําหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียง
ที่ไม5เห็นด�วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข�าร5วมประชุม และส5วนที่เหลือจะถือว5าเปDนคะแนนเสียง
ที่เห็นด�วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส5วนผู�ถือหุ�นที่ทําหนังสือมอบฉันทะให�ผู�อ่ืนเข�าร5วมประชุมแทน และเปDนแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค*ของท5านผู�ถือหุ�นนั้น บริษัทได�นําคะแนนเสียงเห็นด�วย ไม5เห็นด�วย หรืองดออกเสียง ตามที่
ระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะบันทึกรวมไว�ในเคร่ืองคอมพิวเตอร*เพื่อการลงมติตามวาระไว�แล�วตั้งแต5เวลาที่ผู�รับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข�าร5วมประชุม และเพื่อให�การประชุมเปDนไปอย5างต5อเนื่องจะขอให�ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระถัดไป
ต5อไปก5อน และเม่ือเจ�าหน�าที่ได�ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร�อยแล�วจะได�แจ�งรายละเอียดผลการนับคะแนนเสียงของแต5ละ
วาระนั้นให�ที่ประชุมทราบ 
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นอกจากนี้เพื่อความโปร5งใสในการนับคะแนน บริษัทได�เชิญตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากัด ซ่ึงไม5ได�เปDนผู�มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทมาเปDนผู�ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเปDนสักขีพยานในการ
นับคะแนน 
  

การประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป�คร้ังนี้มีเพียงวาระที่เปDนปกติ และไม5มีผู�ถือหุ�นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่
บริษัทได�สอบถามไปทางเว็บไซด* 

 
หลังจากนัน้นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ได�ดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังต5อไปนี ้

 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2559 

นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�เสนอรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2559 เม่ือวันที่ 21 เมษายน 
2559 ซ่ึงได�จัดทําภายใน 14 วันนับแต5วันประชุมผู�ถือหุ�น และจัดส5งให�กระทรวงพาณิชย*และตลาดหลักทรัพย*แห5งประเทศ
ไทยภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงเผยแพร5บนเว็บไซด*ของบริษัท (www.cpall.co.th) และได�ส5งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล�ว เพื่อให�ที่ประชุมพิจารณารับรอง 

 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�สอบถามผู�ถือหุ�นว5าจะมีผู�ใดทักท�วงหรือขอแก�ไขรายงานการประชุมหรือไม5 
 
นายฮั่งใช� อัคควัสกุล ได�ทักท�วงเร่ืองรายงานการประชุมที่ไม5ได�ระบุชื่อและนามสกุลของผู�ถือหุ�นที่แสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม และจะแน5ใจได�อย5างไรว5ามีการแสดงความคิดเห็นหรือข�อซักถามตามที่เกิดข้ึนจริงในที่
ประชุม 

 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายให�เลขานุการที่ประชุมชี้แจง 
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว5า ในรายงานการประชุมหน�าแรกได�อธิบายเหตุผลไว�แล�วว5าเพื่อป;องกันผลกระทบ

ทางกฎหมายอันเกิดข้ึนกับผู�ถือหุ�น จึงไม5ได�ระบุชื่อและนามสกุลของผู�ถือหุ�นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม 
เว�นแต5ผู�ถือหุ�นต�องการให�บันทึกชื่อและนามสกุลของตนเองไว�ในรายงานการประชุม นอกจากนี้ได�บันทึกเทปการประชุมผู�
ถือหุ�นและได�มีการเผยแพร5ไว�ในเวปไซต*ของบริษัทสําหรับผู�ถือหุ�นที่ไม5ได�เข�าร5วมการประชุมและสนใจที่จะชมบรรยากาศ
การประชุมอีกด�วย 

 
เม่ือไม5มีผู�ถือหุ�นท5านใดทักท�วงหรือขอแก�ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ จึงได�

ขอให�ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2559 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล�วมีมติรับรองรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2559 ด�วย

คะแนนเสียงดังนี้ 
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ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,784,772,782 หุ�น  
งดออกเสียง  1,429,490 หุ�น 
ออกเสียงลงคะแนน  6,783,343,292 หุ�น 
เห็นด�วย  6,783,338,174 เสียง คิดเปDน 99.99 % 
ไม5เห็นด�วย  5,118 เสียง คิดเปDน 0.01 % 

 
วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต5อที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป�ที่ผ5าน

มา 
 นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�มอบหมายให�นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู�จัดการศูนย*การเงิน
กลุ5ม สํานักลงทุนสัมพันธ* และสํานักวางแผนกลยุทธ*ธุรกิจ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป� 2559 ต5อที่
ประชุม โดยสรุปได�ดังนี้ 

 
ในรอบป� 2559 บริษัทและบริษัทย5อยมีรายได�รวม 451,939 ล�านบาท เพิ่มข้ึนร�อยละ 11.3 จากป� 2558 

โดยรายได�รวมเพิ่มข้ึนจากยอดขายสุทธิและรายได�ค5าบริการที่เพิ่มสูงข้ึนจากธุรกิจร�านสะดวกซ้ือ ธุรกิจสนับสนุนอ่ืนๆ และ
รายได�จากธุรกิจแม็คโคร ซ่ึงเปDนไปตามแผนกลยุทธ*การขยายสาขาและการบริหารสินค�าของบริษัทและบริษัทย5อย 

 
รายได�รวมและสัดส�วนรายได�รวมและกําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� ก�อนหักรายการระหว�างกันตาม

ธุรกิจหลัก  
ในป� 2559 สัดส5วนรายได�รวมก5อนหักรายการระหว5างกันที่มาจากธุรกิจร�านสะดวกซ้ือและธุรกิจอ่ืนๆ ใน

ประเทศไทย มีสัดส5วนร�อยละ 64 และรายได�จากธุรกิจแม็คโครคิดเปDนร�อยละ 36 ทั้งนี้สัดส5วนรายได�ตามธุรกิจนี้อยู5ใน
ระดับที่ใกล�เคียงกับป� 2558 แต5อย5างไรก็ดีกําไรก5อนค5าใช�จ5ายภาษีเงินได�ก5อนหักรายการระหว5างกันจากธุรกิจร�านสะดวก
ซ้ือและธุรกิจอ่ืนๆ ในประเทศไทยมีสัดส5วนเพิ่มข้ึนเปDนร�อยละ 75 จากร�อยละ 70 ในป�ก5อน  

 
การดําเนินงานของกลุ�มธุรกิจร�านสะดวกซื้อ 
บริษัทมุ5งเน�นการสร�างเครือข5ายร�านสาขาในทําเลที่ดี เพื่ออํานวยความสะดวกและเข�าถึงความต�องการของ

ลูกค�าในทุกชุมชน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต5างจังหวัด ในรูปแบบของร�านบริษัท ร�าน store business 
partner และร�านค�าที่ได�รับสิทธิช5วงอาณาเขต รวมถึงการพัฒนาร�านในสถานีบริการน้ํามันและร�านที่ตั้งเปDนเอกเทศ โดย
ในระหว5างป� 2559 ที่ผ5านมา ธุรกิจร�านค�าสะดวกซ้ือได�มีขยายสาขาร�านเซเว5นอีเลฟเว5นรวมทั้งสิ้น 710 สาขา ทําให� ณ สิ้น
ป� 2559 บริษัทมีจํานวนร�านสาขาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 9,542 สาขา  

 
ยอดขายเฉลี่ยต5อร�านต5อวัน เพิ่มข้ึนเปDน 78,706 บาทในป� 2559 อัตราการเติบโตของยอดขายสินค�าร�าน

เดิมอยู5ที่ 2.4% ยอดซ้ือต5อบิลโดยประมาณเพิ่มข้ึนเปDน 65 บาท และมีจํานวนลูกค�าต5อสาขาต5อวันเฉลี่ย 1,216 คน  
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ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม 
บริษัทและบริษัทย5อยมีรายได�รวม 451,939 ล�านบาท เพิ่มข้ึนร�อยละ 11.3 จากป� 2558 ในขณะที่ต�นทุน

และค5าใช�จ5ายรวมเพิ่มข้ึนใกล�เคียงกันที่ร�อยละ 11.3 จากป�ก5อน ทําให�บริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานรวม 28,585 
ล�านบาท เพิ่มข้ึนร�อยละ 12.2 และมีกําไรสุทธิเท5ากับ 16,677 ล�านบาท คิดเปDนกําไรต5อหุ�น 1.85 บาทหรือเพิ่มข้ึนร�อยละ 
21.9 จากป�ก5อน เนื่องจากรายได�ที่เพิ่มข้ึนและอัตรากําไรส5วนใหญ5ปรับเพิ่มข้ึน อีกทั้งบริษัทมีต�นทุนทางการเงินที่ลดลง
รวมถึงการได�รับผลประโยชน*ทางด�านภาษีจากการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลในป� 2559 

 
สัดส5วนกําไรข้ันต�นในงบการเงินรวมของบริษัทเพิ่มข้ึนเปDนร�อยละ 21.9 ในป� 2559 จากร�อยละ 21.8 ในป� 

2558 เนื่องจากการบริษัทมีการจัดการและพัฒนาระบบในการคัดสรรสินค�าให�ตรงกับความต�องการของผู�บริโภคมากข้ึน มี
สัดส5วนของสินค�าที่กําไรข้ันต�นสูงเพิ่มข้ึน อาทิ สินค�าพร�อมทาน อาหารสด หรือสินค�ากลุ5มสุขภาพและความงามตาม
แผนงานที่กําหนด อัตรากําไรก5อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT margin) อยู5ในระดับใกล�เคียงกับป�ก5อนที่ร�อยละ 6.3 อัตรา
กําไรก5อนดอกเบี้ย ภาษี ค5าเสื่อมราคาและค5าตัดจําหน5าย (EBITDA margin) เพิ่มข้ึนเปDนร�อยละ 8.2 ในป� 2559 จากร�อย
ละ 8.1 ในป� 2558 อัตรากําไรสุทธิเพิ่มข้ึนเปDนร�อยละ 3.7 ในป� 2559 จากร�อยละ 3.4 ในป� 2558 จากต�นทุนทางการเงินที่
ลดลงและผลประโยชน*ทางด�านภาษี 

 
ในป� 2559 บริษัทและบริษัทย5อยมีค5าใช�จ5ายในการขายและบริหารเท5ากับ 83,666 ล�านบาท เพิ่มข้ึนร�อยละ 

13.2 จากป�ก5อน แบ5งเปDนค5าใช�จ5ายบุคลากร ร�อยละ 26.7 ค5าบริหารงานร�านสะดวกซ้ือร�อยละ 19.1 ค5าโฆษณาและ
ส5งเสริมการขายร�อยละ 14.1 ค5าเสื่อมราคาและค5าตัดจําหน5ายร�อยละ 8.4 ค5าสาธารณูปโภคร�อยละ 8.4 ค5าเช5าร�อยละ 8.3 
และค5าใช�จ5ายในหมวดอ่ืนๆ อีกร�อยละ 15.0 

 
เงินทุนหมุนเวียนงบการเงินรวม 
ในป� 2559 สภาพคล5องโดยรวมของกลุ5มบริษัทยังอยู5ในเกณฑ*ดีและยังมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดี ดัง

จะเห็นได�ว5าในป� 2559 กลุ5มบริษัทคงมีวงจรเงินสดติดลบ 41 วัน เปDนผลจากระยะเวลาขายสินค�าจํานวน 28 วัน และมี
ระยะเวลาชําระหนี้จํานวน 69 วัน ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย5อยมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
รวมทั้งสิ้น 33,443 ล�านบาท 

 
อัตราส�วนทางการเงินงบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย5อย มีอัตราส5วนผลตอบแทนจากสินทรัพย*เฉลี่ยเพิ่มข้ึนเปDน

ร�อยละ 4.9 จากร�อยละ 4.2 และมีอัตราส5วนผลตอบแทนต5อผู�ถือหุ�นเฉลี่ยในป� 2559 เท5ากับร�อยละ 36.0 ลดลงจากร�อย
ละ 40.2 ในป�ก5อน อัตราส5วนหนี้สินสุทธิต5อส5วนของผู�ถือหุ�นตามเงื่อนไขในข�อกําหนดสิทธิของหุ�นกู�จะเท5ากับ 2.08 เท5าใน
ป� 2559 ซ่ึงลดลงจาก 2.95 เท5าจากป� 2558 เนื่องจากส5วนของผู�ถือหุ�นเพิ่มข้ึนจากการที่บริษัทสามารถทํากําไรจากการ
ดําเนินธุรกิจเพิ่มข้ึนรวมถึงการออกหุ�นกู�ด�อยสิทธิที่มีลักษณะคล�ายทุน 
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แผนการลงทุนในอนาคต 
บริษัทคาดว5าจะมีร�านสาขาครบ 10,000 สาขาในป� 2560 ซ่ึงเร็วกว5าที่คาดการณ*ไว�เดิม และบริษัทได�

กําหนดเป;าหมายใหม5ที่จะขยายสาขาให�ครบ 13,000 สาขาภายในป� 2564  ทั้งนี้บริษัทวางแผนที่จะลงทุนเปYดร�านสาขา
ใหม5อีกประมาณ 700 สาขาในป� 2560 โดยคาดว5าจะใช�งบลงทุนประมาณ 9,500 – 10,000 ล�านบาท เพื่อใช�ในการเปYด
ร�านสาขาใหม5 การปรับปรุงร�านเดิม รวมถึงการลงทุนในโครงการใหม5 บริษัทย5อย และศูนย*กระจายสินค�า การลงทุนใน
ทรัพย*สินถาวรและระบบสารสนเทศ 
 

นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเร่ืองต5างๆที่เก่ียวข�องกับ
การดําเนินงานของบริษัท 

 
เม่ือไม5มีผู�ถือหุ�นท5านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ที่ประชุมจึงได�รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท

ประจําป� 2559 ดังกล5าวข�างต�น 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิบดลุและบัญชกํีาไรขาดทนุ สําหรับป� สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�มอบหมายให� เลขานุการที่ประชุม รายงานต5อที่ประชุมเพื่อขอให�พิจารณา
อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินที่ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตได�
ตรวจสอบและได�ผ5านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล�ว และได�จัดส5งให�แก5ผู�ถือหุ�นล5วงหน�า
พร�อมหนังสือเชิญประชุมแล�ว ดังนี้ 
  

งบการเงินเฉพาะกจิการ บาท 

- รวมสินทรัพย* 280,872,091,889 

- รวมส5วนของผู�ถือหุ�น 45,912,656,403  

- รายได�จากการขายสนิค�าและการให�บริการ 256,401,027,194 

- รวมรายได� 278,245,771,115  

- กําไรสําหรับป� 14,099,057,402   

- กําไรต5อหุ�นข้ันพื้นฐาน 1.57 
  

งบการเงินรวม  

- รวมสินทรัพย* 352,268,052,662 

- รวมส5วนของผู�ถือหุ�น 59,603,204,117 

- รวมส5วนของผู�ถือหุ�นของบริษัท 55,196,167,479 

- รายได�จากการขายสนิค�าและการให�บริการ 434,711,870,911 

- รวมรายได� 451,938,847,778 
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บาท 

- กําไรสําหรับป� 16,819,091,963  

- กําไรส5วนที่เปDนของผู�ถือหุ�นของบริษัท 16,676,510,405 

- กําไรต5อหุ�นข้ันพื้นฐาน 1.85 
 

นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามรายการเก่ียวกับงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
ดังกล5าวข�างต�น  

 
เม่ือไม5มีผู�ถือหุ�นท5านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได�แจ�งการลงมติวาระนี้ว5าต�องผ5านการอนุมัติด�วย

คะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2559 ด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 

ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,785,684,544 หุ�น  
งดออกเสียง 1,429,490 หุ�น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,784,255,054 หุ�น 
เห็นด�วย  6,784,249,936 เสียง คิดเปDน     99.99 %  
ไม5เห็นด�วย  5,118 เสียง คิดเปDน     0.01 % 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ5ายเงินป-นผล 

นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�มอบหมายให�เลขานุการที่ประชุมรายงานต5อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรร
กําไรและอนุมัติการจ5ายเงินป-นผล ดังนี้ 

   
ตามข�อบังคับของบริษัทข�อ 37 บริษัทต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�ส5วนหนึ่งไว�เปDนทุนสํารองตามกฎหมาย 

ไม5น�อยกว5าร�อยละห�าของกําไรสุทธิประจําป�หักด�วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว5าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม5
น�อยกว5าร�อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว5านั้น 

 
ณ สิ้นป� 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชําระแล�ว 8,983,101,348 

บาทและมีทุนสํารองตามกฎหมาย 900 ล�านบาทถ�วนคิดเปDนร�อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซ่ึงตรงตามข�อบังคับของบริษัท
แล�วจึงไม5มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิประจําป� 2559 เพิ่มเติมอีก 
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และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ5ายเงินป-นผลให�แก5ผู�ถือหุ�นเปDนจํานวนประมาณร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
จากการดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได�และสํารองตามกฎหมายในแต5ละป�โดยพิจารณา
ประกอบงบการเงินรวม 

 
ทั้งนี้นโยบายการจ5ายเงินป-นผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการ

ดําเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชําระเงินต�น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู�ระยะยาวรวมทั้ง
โครงการในอนาคตแล�วเห็นว5า ควรเสนอที่ประชุมผู�ถือหุ�นเปDนประการอ่ืน 

 
นอกจากนี้บริษัทมีหน�าที่ต�องปฏิบัติตามเงื่อนไขข�อกําหนดสิทธิของหุ�นกู�ประเภทต5างๆ กล5าวคือ ในกรณีที่

บริษัทผิดนัดไม5ชําระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม5ชําระเงินใดๆ ที่เก่ียวข�องกับหุ�นกู� หรือเลื่อนการชําระดอกเบี้ยหุ�นกู� (แล�วแต5
กรณี) บริษัทจะไม5จ5ายเงินป-นผลให�แก5ผู�ถือหุ�น 

  
โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ* 2560 เม่ือพิจารณาถึง

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทแล�ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติการ
จ5ายเงินป-นผลแก5ผู�ถือหุ�นจากผลประกอบการระหว5างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงบริษัทมีกําไร
สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 14,099,057,402 บาท คิดเปDนอัตรากําไร 1.57 บาทต5อหุ�น ประกอบกับมีกําไร
สุทธิของงบการเงินรวมในส5วนที่เปDนของบริษัทจํานวน 16,676,510,405 บาท คิดเปDนอัตรากําไร 1.85 บาทต5อหุ�น โดย
จ5ายเงินป-นผลในอัตราหุ�นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ�วน) สําหรับผู�ถือหุ�นจํานวน 8,983,101,348 หุ�น รวมเปDนเงินป-นผล
ทั้งสิ้น 8,983,101,348 บาท คิดเปDนร�อยละ 64 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได�ซ่ึงการ
จ5ายป-นผลดังกล5าวข�างต�นเปDนไปตามนโยบายการจ5ายป-นผลของบริษัทที่กําหนดไว� โดยจ5ายให�แก5ผู�ถือหุ�นตามกําหนด
รายชื่อผู�ถือหุ�นที่มีสิทธิได�รับเงินป-นผล (record date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให�รวบรวมรายชื่อตามม. 225 
ของพ.ร.บ.หลักทรัพย*ฯ โดยวิธีปYดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ5ายเงินป-นผลในวันที่ 18 
พฤษภาคม 2560 

 
นอกจากนี้ผู�ถือหุ�นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได�รับเงินป-นผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินป-นผลคืน

ได� ตามหลักเกณฑ*ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เนื่องจากบริษัทจ5ายจากกําไรที่บริษัทได�เสียภาษีเงินได�ไว�แล�ว
ในอัตราดังนี้ 

 

1. จํานวน 0.15073 บาทต5อหุ�น  จ5ายจากกําไรที่เสียภาษีในอัตราร�อยละ 25  
สามารถขอเครดิตภาษีคืนได�เท5ากับ เงินป-นผลคูณ 25/75 

2. จํานวน 0.24113 บาทต5อหุ�น จ5ายจากกําไรที่เสียภาษีในอัตราร�อยละ 23 
สามารถขอเครดิตภาษีคืนได�เท5ากับ เงินป-นผลคูณ 23/77 

3. จํานวน 0.60814 บาทต5อหุ�น จ5ายจากกําไรที่เสียภาษีในอัตราร�อยละ 20 
สามารถขอเครดิตภาษีคืนได�เท5ากับ เงินป-นผลคูณ 20/80 
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นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามเก่ียวกับการจัดสรรกําไรและการจ5ายเงินป-นผล
ดังกล5าว  

 
ผู�ถือหุ�นได�แสดงความคิดเห็นว5า เม่ือการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2559 ได�มีผู�ถือหุ�นเสนอให�จ5ายเงิน

ป-นผลในอัตรา 70% ของงบการเงินรวม แต5ในป�นี้บริษัทได�จ5ายเพียง 64% หรือคิดเปDนอัตราผลตอบแทนไม5ถึง 2% ของ
ราคาหุ�น จึงขอให�พิจารณาการจ5ายเงินป-นผลในอัตราไม5น�อยกว5า 70% ในป� 2561 

 
เม่ือไม5มีผู�ถือหุ�นท5านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงได�แจ�งการลงมติวาระนี้ว5า

ต�องผ5านการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติการไม5จัดสรรกําไรเพื่อเปDนทุนสํารองตามกฎหมาย และ

อนุมัติจ5ายเงินป-นผลให�แก5ผู�ถือหุ�นตามรายละเอียดข�างต�น ด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,786,141,015 หุ�น  

งดออกเสียง 1,429,490 หุ�น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,784,711,525 หุ�น 
เห็นด�วย  6,784,691,425 เสียง คิดเปDน     99.99 %  
ไม5เห็นด�วย  20,100 เสียง คิดเปDน 0.01 % 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ�นจากตําแหน5งตามวาระ 

นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�มอบหมายให�เลขานุการที่ประชุมรายงานต5อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่พ�นจากตําแหน5งตามวาระดังนี้ 

 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข�อบังคับของบริษัทข�อ 11 กําหนดให�ในการประชุมผู�ถือหุ�น

สามัญประจําป�ทุกคร้ัง ให�กรรมการออกจากตําแหน5งหนึ่งในสามเปDนอัตรา ถ�าจํานวนกรรมการที่จะแบ5งออกให�ตรงเปDน
สามส5วนไม5ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ที่สุดกับส5วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต�องออกจากตําแหน5งในป�แรกและป�ที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให�จับฉลากกันว5าผู�ใดจะออก ส5วนป�หลังๆ ต5อไปให�กรรมการคนที่อยู5ในตําแหน5งนานที่สุด
นั้นเปDนผู�ออกจากตําแหน5ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข�ามาดํารงตําแหน5งใหม5ได� 

 

กรรมการที่ต�องออกจากตําแหน5งตามวาระคร้ังนี้ ได�แก5  
1. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 
2. นายณรงค* เจียรวนนท* กรรมการ 
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
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4. นายปYยะวัฒน* ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
5. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ* กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนด

ค5าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการบริหาร 
บริษัทได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายย5อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข�ารับการพิจารณาคัดเลือกเปDนกรรมการของ

บริษัท ในช5วงระหว5างวันที่ 22 กันยายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ5านระบบข5าวของตลาดหลักทรัพย*ฯ และเผยแพร5
หลักเกณฑ*การดําเนินการดังกล5าวรวมถึงแบบฟอร*มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต*ของบริษัทเพื่อให�ผู�ถือหุ�นทราบล5วงหน�า ผล
ปรากฎว5าไม5มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข�ารับการพิจารณาคัดเลือกเปDนกรรมการของบริษัท 

 
เพื่อให�เปDนไปตามกฎหมายและข�อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 

23 กุมภาพันธ* 2560 โดยไม5รวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2560 ได�
ร5วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได�รับการเสนอ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติด�านต5างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด�าน
คุณวุฒิ ประสบการณ* และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช5วง
ที่ผ5านมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอและให�เสนอต5อที่ประชุมผู�ถือ
หุ�นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ�นจากตําแหน5งตามวาระทั้ง 5 คนดังต5อไปนี้ กลับเข�ามาเปDนกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง  

 
1. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 
2. นายณรงค* เจียรวนนท* กรรมการ 
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ 
4. นายปYยะวัฒน* ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ 
5. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ* กรรมการ  

 
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการคร้ังนี้ต�องผ5านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมาก และจะพิจารณา

เลือกกรรมการทีละตําแหน5ง โดยใช�คะแนนเสียงเท5ากับจํานวนหุ�นที่ผู�ถือหุ�นแต5ละคนถืออยู5ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม5ต�อง
แบ5งคะแนนเสียง  บุคคลที่ได�คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต5ละตําแหน5ง จะเปDนผู�ได�รับการเลือกตั้งเปDนกรรมการใน
ตําแหน5งนั้น  

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมได�พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเปDนรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต5อไปนี้ 

เปDนกรรมการแทนกรรมการที่ต�องพ�นจากตําแหน5งตามวาระ ด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได�  6,786,174,678 หุ�น 
1. นายประเสริฐ จารุพนิช  กรรมการ 

งดออกเสียง 217,154,965 หุ�น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,569,019,713 หุ�น 
เห็นด�วย 4,751,826,125 เสียง  คิดเปDน 72.34 % 
ไม5เห็นด�วย 1,817,193,588 เสียง   คิดเปDน  27.66 %  
 

ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได�  6,786,174,678 หุ�น 
2.  นายณรงค* เจียรวนนท* กรรมการ 

งดออกเสียง 217,153,268 หุ�น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,569,021,410 หุ�น 
เห็นด�วย 4,716,672,518 เสียง  คิดเปDน 71.80 % 
ไม5เห็นด�วย 1,852,348,892 เสียง   คิดเปDน  28.20 % 

 

ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได�  6,786,175,429 หุ�น 
3.  นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ 

งดออกเสียง 368,361,190 หุ�น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,417,814,239 หุ�น 
เห็นด�วย 5,558,416,785 เสียง  คิดเปDน 86.61 % 
ไม5เห็นด�วย 859,397,454 เสียง   คิดเปDน  13.39 %  

 

ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได�  6,786,175,429 หุ�น 
4.  นายปYยะวฒัน*  ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ 

งดออกเสียง 368,361,690 หุ�น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,417,813,739 หุ�น 
เห็นด�วย 5,558,415,785 เสียง  คิดเปDน 86.61 % 
ไม5เห็นด�วย 859,397,954 เสียง   คิดเปDน  13.39 %  

 

ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได�  6,786,175,449 หุ�น 
5.  นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ* กรรมการ 

งดออกเสียง 218,406,768 หุ�น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,567,768,681 หุ�น 
เห็นด�วย 5,389,411,991 เสียง  คิดเปDน 82.06 % 
ไม5เห็นด�วย 1,178,356,690 เสียง   คิดเปDน  17.94 %   
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค5าตอบแทนกรรมการ 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�มอบหมายให�เลขานุการที่ประชุมรายงานต5อที่ประชุมดังนี้ 

 
ตามข�อบังคับของบริษัทข�อ 24 กําหนดให�กรรมการมีสิทธิได�รับค5าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน 

เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน*ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข�อบังคับหรือตามที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะ
พิจารณา ซ่ึงอาจกําหนดเปDนจํานวนแน5นอนหรือวางเปDนหลักเกณฑ* และกําหนดได�เปDนคราวๆ ไปหรือจะให�มีผลตลอดไป
จนกว5าจะมีการเปลี่ยนแปลงได� และนอกจากนั้นให�ได�รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต5างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให�เสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญอนุมัติค5าตอบแทนกรรมการบริษัทเปDน

ประจําทุกป� ถึงแม�ว5าหลักเกณฑ*และอัตราค5าตอบแทนดังกล5าวไม5มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นเคยมีมติอนุมัติ
ไว�ก็ตาม และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ* 2560 มีมติเห็นชอบตามข�อเสนอของ
คณะกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการซ่ึงได�พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ�างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ5านมา ประสบการณ* ภาระหน�าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล�วเห็นว5า ที่ประชุมผู�
ถือหุ�นสมควรที่จะอนุมัติค5าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2559 ได�มีมติอนุมัติไว� ดังนี้ 

 

1. ค�าตอบแทนประจํารายเดือน   
ตําแหน�ง เงินเดือน เบี้ยประชุม 

1.  กรรมการอิสระที่เปDนประธานในคณะกรรมการชุดย5อย 120,000 ไม5มี 
2. กรรมการอิสระที่เปDนกรรมการในคณะกรรมการชุดย5อย 100,000 ไม5มี 
3. กรรมการอิสระที่ไม5ได�เปDนกรรมการในคณะกรรมการชุดย5อย 80,000 ไม5มี 
4. ประธานกรรมการ 120,000 ไม5มี 
5. รองประธานกรรมการ 100,000 ไม5มี 
6. กรรมการ 60,000 ไม5มี 

 
หมายเหตุ 1.  กรรมการอิสระที่ทําหน�าที่เปDนกรรมการในคณะกรรมการชุดย5อย ได�แก5 กรรมการตรวจสอบ และ/

หรือ กรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
 2.  กรรมการอิสระที่ทําหน�าที่เปDนกรรมการในคณะกรรมการชุดย5อยหลายคณะ ให�ได�รับค5าตอบแทนที่

อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว 
 

2. เงินโบนัส อัตราร�อยละ 0.50 ของป-นผลที่มีการจ5ายให�ผู�ถือหุ�น โดยประธานกรรมการเปDนผู�พิจารณา
กําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให�กรรมการบริษัทแต5ละคน  

 

(บาท/คน) 
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และตามที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นได�พิจารณาอนุมัติการจ5ายเงินป-นผลตามวาระที่ 4 ให�แก5ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�น
ละ 1.00 บาท รวมเงินป-นผลทั้งสิ้นเท5ากับ 8,983.101  ล�านบาท เงินโบนัสที่จะจ5ายเปDนค5าตอบแทนให�แก5กรรมการภายใน
ป� 2560 จะเท5ากับ ประมาณ 44.916 ล�านบาท 

 
นอกเหนือจากค5าตอบแทนที่กรรมการได�รับเปDนตัวเงินแล�ว บริษัทได�ให�ค5าตอบแทนและสิทธิประโยชน*อ่ืน

ได�แก5 การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู�บริหารระดับสูง (Directors’ and Officers’ Liabilities 
Insurance) ที่ทุนประกันจํานวน 30 ล�านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเปDนเบี้ยประกันประมาณ 1 ล�านบาทต5อป� 

 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามเก่ียวกับค5าตอบแทนกรรมการ 
 
เม่ือไม5มีผู�ถือหุ�นท5านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได�แจ�งการลงมติวาระนี้ต�องผ5านการอนุมัติด�วยคะแนน

เสียงไม5น�อยกว5าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุม โดยผู�ถือหุ�นที่เปDนกรรมการของบริษัทหรือ
ผู�รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข�าร5วมประชุมไม5มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได�แก5 

 
1. นายธนินท* เจียรวนนท* ถือหุ�นจํานวน 1,531,476 หุ�น 
2. นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ถือหุ�นจํานวน 8,782,242 หุ�น 
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล ถือหุ�นจํานวน 1,835,499 หุ�น 
4. นายปYยะวฒัน* ฐิตะสัทธาวรกุล ถือหุ�นจํานวน 144,445 หุ�น 
5. นายธานนิทร* บูรณมานิต ถือหุ�นจํานวน 384,640 หุ�น 

รวม  12,678,302 หุ�น 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติค5าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด�วย
คะแนนเสียงไม5น�อยกว5าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุม โดยผู�ถือหุ�นที่เปDนกรรมการไม5มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,786,176,149 หุ�น 
ไม5มีสิทธิออกเสียง รวม 12,678,302 หุ�น  คิดเปDน 0.19 % 
มีสิทธิออกเสียง รวม 6,773,497,847 หุ�น  
เห็นด�วย 6,437,804,010 เสียง  คิดเปDน 94.87 % 
ไม5เห็นด�วย 334,252,347 เสียง   คิดเปDน  4.92 %  
งดออกเสียง 1,441,490 เสียง  คิดเปDน 0.02 % 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต5งตัง้ผู�สอบบัญชีและกําหนดค5าตอบแทน 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�มอบหมายให�เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการแต5งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนด

ค5าตอบแทนดังนี้ 
 
ในรอบบัญชีป� 2559 ผู�สอบบัญชีของบริษัทได�แก5 นายเจริญ ผู�สัมฤทธิ์เลิศ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน

เลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมีค5าตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวม และการสอบทานงบการเงินดังกล5าวรายไตรมาส รวมค5าตอบแทนทั้งสิ้น 5,063,000 บาทต5อป�  

 
ส5วนค5าบริการอ่ืนในรอบป�บัญชีที่ผ5านมา บริษัทและบริษัทย5อยไม5ได�รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย

สอบบัญชี จํากัด แต5อย5างใด 
 
สําหรับงวดบัญชีป� 2560 คณะกรรมการตรวจสอบร5วมกับฝ~ายจัดการได�พิจารณาในเร่ืองผลการปฏิบัติงาน 

ความเปDนอิสระของผู�สอบบัญชี ค5าตอบแทนและป-จจัยอ่ืนๆ ประกอบแล�ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด เปDนผู�สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได�ปฏิบัติหน�าที่เปDนอย5างดีตลอดมาและเห็นควรให�ปรับเพิ่ม
ค5าตอบแทนการสอบบัญชีตามปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน  

 
อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนดให�บริษัทจดทะเบียนต�องจัดให�มีการหมุนเวียนผู�สอบบัญชี 

หากผู�สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน�าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต5องบการเงินของบริษัท รวมแล�ว 5 รอบป�
บัญชีติดต5อกัน และในกรณีที่ผู�สอบบัญชีรายเดิมทําหน�าที่ครบ 5 รอบป�บัญชีติดต5อกัน บริษัทจะแต5งตั้งผู�สอบบัญชีรายเดิม
ได�เม่ือพ�นระยะเวลาอย5างน�อย 2 รอบป�บัญชีติดต5อกัน และตามแนวทางของ ก.ล.ต. การนับจํานวนป�ของผู�สอบบัญชีจะ
นับเฉพาะป�ที่ผู�สอบบัญชีผู�นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนสามารถแต5งตั้งผู�สอบบัญชีรายใหม5ที่สังกัด
สํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู�สอบบัญชีรายเดิมได� 

 

เพื่อให�เปDนไปตามกฎหมาย  ข�อบังคับของบริษัทข�อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ* 2560 ได�พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล�ว จึงได�มีมติเห็นชอบให�เสนอต5อที่ประชุมผู�ถือหุ�นแต5งตั้ง 

 
1. นายเจริญ ผู�สัมฤทธิ์เลิศ  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068  
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ  
3. นางมัญชุภา  สิงห*สุขสวัสดิ์ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112  

แห5งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปDนผู�สอบบัญชีของบริษัทประจําป� 2560   
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โดยให�ผู�สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต5องบการเงินของบริษัท
ได� และให�ได�รับค5าตอบแทนในการสอบบัญชีประจําป� 2560 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน
รวมประจําป�และการสอบทานงบการเงินดังกล5าวรายไตรมาส รวมค5าตอบแทนทั้งสิ้น 5,113,000 บาทต5อป� เพิ่มข้ึนจากป� 
2559 จํานวน 50,000 บาทหรือคิดเปDนร�อยละ 1 

 
ทั้งนี้ ผู�สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม5มีความสัมพันธ*หรือส5วนได�เสียกับบริษัท/บริษัทย5อย/ผู�บริหาร/ผู�

ถือหุ�นรายใหญ5 หรือผู�ที่เก่ียวข�องกับบุคคลดังกล5าวแต5อย5างใด จึงมีความเปDนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต5อ
งบการเงินของบริษัท 

 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามเก่ียวกับการแต5งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนด

ค5าตอบแทน  
 

เม่ือไม5มีผู�ถือหุ�นท5านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได�แจ�งการลงมติวาระนี้ต�องผ5านการอนุมัติด�วยคะแนน
เสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล�วมีมติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�น

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต5งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค5าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุก
ประการ ด�วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,786,186,333  หุ�น 
งดออกเสียง 1,804,987 หุ�น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,784,381,346 หุ�น 
เห็นด�วย 6,767,519,346 เสียง  คิดเปDน 99.75 % 
ไม5เห็นด�วย 16,862,000 เสียง   คิดเปDน  0.25 %  
 

วาระที่ 8 พิจารณารายงานความคืบหน�าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�มอบหมายให�เลขานุการที่ประชุมรายงานความคืบหน�าการยกระดับธรรมา 

ภิบาลของบริษัทต5อที่ประชุมดังนี้ 
 
ในรอบป� 2559 บริษัทมีการดําเนินการเพื่อยกระดับและปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาลให�มีมาตรฐานในระดับ

สากล เพื่อสร�างความเชื่อม่ันต5อผู�ถือหุ�นและผู�มีส5วนได�เสียทุกฝ~าย ดังนี้ 
1. มีการแต5งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู�บริหาร และ

พนักงานของบริษัทให�เปDนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายต5อต�านการคอร*รัปชั่น และแนวปฏิบัติต5างๆ ที่
เก่ียวข�องและรายงานผลต5อคณะกรรมการบริษัท 
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2. มีการแต5งตั้งคณะกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ*ในการจ5าย
และรูปแบบค5าตอบแทนกรรมการและผู�บริหารระดับสูง และพิจารณาหลักเกณฑ*และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน5งกรรมการ และนําเสนอต5อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

3. มีการแต5งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อช5วยในการกํากับดูแลบรรษัทภิบาลด�าน
ต5างๆ และรายงานต5อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

4. เร่ืองสําคัญด�านบรรษัทภิบาลที่บริษัทได�ดําเนินการไปแล�วและกําลังดําเนินการอยู5ตามโครงการเพื่อ
ยกระดับบรรษัทภิบาลให�เปDนมาตรฐานสากล มีดังนี้ 

1. ปรับโครงสร�างการกํากับดูแล โดยกําหนดหน5วยงานและผู�ดูแลรับผิดชอบให�ชัดเจน คือ หน5วยงาน
บริหารความเสี่ยงและหน5วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายใต�คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ดําเนินงานต5อคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ปรับปรุงกระบวนการด�านบรรษัทภิบาลต5าง ๆ ของบริษัท ได�แก5 
• จัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต5าง ๆ ได�แก5 กฎบัตรคณะกรรมการ

บริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรร
หากรรมการ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล 

• ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจและข�อพึงปฏิบัติในการทํางาน 
• จัดทําแนวปฏิบัติด�านการกํากับดูแลกิจการสําหรับคณะกรรมการบริษัท ผู�บริหารและพนักงาน 

หน5วยงานสนับสนุนและสํานักตรวจสอบ 
• จัดทําและปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในและคู5มือการตรวจสอบภายใน แผนการ

ตรวจสอบประจําป� และการตรวจสอบด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ปรับปรุงแนวปฏิบัติด�านการกํากับดูแลกิจการในเร่ืองการรับข�อร�องเรียน 
• พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง อาทิ คู5มือการบริหารความเสี่ยง ข้ันตอนการ

รายงานเร่ืองการบริหารความเสี่ยง และช5องทางการสื่อสารนโยบาย 
• จัดทําและปรับปรุงแผนสร�างความต5อเนื่องของการดําเนินการ (BCP) และแผนสํารองฉุกเฉิน

มาตรการจัดการความเสี่ยงด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ปรับปรุงเกณฑ*การประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เร่ืองการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล

กิจการและคู5มือจริยธรรมธุกิจและข�อพึงปฏิบัติในการทํางาน 
• แต5งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสินค�าและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกสินค�า เพื่อป;องกันความ

ขัดแย�งทางผลประโยชน* 
• พัฒนากระบวนการเปYดเผยสารสนเทศให�เปDนไปตามข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย*แห5งประเทศ

ไทย และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย*และตลาดหลักทรัพย* เช5น จัดทํา
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ* จัดทําคู5 มือที่ เ ก่ียวข�องกับแนวปฏิบัติและวิธีการเปYดเผย
สารสนเทศ กําหนด Checklist เพื่อใช�ในการสอบทานความครบถ�วนของการเปYดเผยข�อมูล 

• จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติเร่ืองการบริหารจัดการสินทรัพย*ซอฟท*แวร* 
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• จัดทําและปรับปรุงแนวปฏิบัติโครงการลงทุนด�าน IT การเพิ่มศักยภาพในการกํากับดูแลด�าน IT 
และจัดทํานโยบายและระเบียบด�านการกํากับดูแลสารสนเทศ (IT Governance) 

• พัฒนาและฝ�กอบรมบุคลากรในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการโดยเฉพาะในเร่ืองของกฎหมาย แนว
ปฏิบัติ คู5มือจริยธรรมธุรกิจและข�อพึงปฏิบัติในการทํางาน โดยครอบคลุมในเร่ืองความขัดแย�ง
ทางผลประโยชน* การซ้ือขายหลักทรัพย*โดยใช�ข�อมูลภายใน การบริหารความเสี่ยงและการ
ต5อต�านการทุจริต 

5. ด�านต5อต�านการคอร*รัปชั่นที่บริษัทได�ดําเนินการไปแล�ว มีดังนี้ 

1. บริษัทได�สมัครเข�าเปDนสมาชิกของกฎบัตรสากลโลกแห5งสหประชาชาติ (United Nations Global 
Compact - UNGC) 

2. จัดทํานโยบายต5อต�านการคอร*รัปชั่นและแนวปฏิบัติต5าง ๆ ที่เก่ียวข�อง ได�แก5 แนวปฏิบัติสําหรับการ
ต5อต�านการทุจริต แนวปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศล แนวปฏิบัติในการให�เงินสนับสนุน แนวปฏิบัติในการให�/รับ 
ของขวัญ ของชําร5วย และการรับรอง 

3. สร�างความตระหนักเร่ืองการต5อต�านการทุจริตแก5พนักงานทุกระดับ มีการสื่อสารข�อมูลเก่ียวกับการ
ต5อต�านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค*กร ได�แก5 บริษัทย5อย บริษัทคู5ค�า เปDนต�น  

4. จัดให�มีการอบรมพนักงานเข�าใหม5และการอบรมประจําป�ผ5านหลักสูตรต5าง ๆ เก่ียวกับการป;องกัน
การทุจริตคอร*รัปชั่น รวมถึงการอบรมผ5านระบบ E-Learning มีการกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายต5อต�านการคอร*รัปชั่น 

5. กําหนดช5องทางสื่อสารเพื่อให�ผู�บริหาร พนักงานผู�มีส5วนได�เสีย และผู�มีส5วนเก่ียวข�องได�มีโอกาส
ร�องเรียนหรือแจ�งเบาะแสการทุจริต หรือในกรณีที่ไม5ได�รับความเปDนธรรม  

6. จัดให�มีกระบวนการคุ�มครองผู�แจ�งเบาะแสการทุจริต และให�ความสําคัญกับการเก็บข�อมูลการแจ�ง
เบาะแสเปDนความลับ  

7. จัดให�มีการรายงานผลการปฏิบัติงานในเร่ืองการต5อต�านการทุจริตต5อคณะกรรมการบริษัทผ5านทาง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

8. เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัทได�ยื่นแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต5อต�านการคอร*รัปชั่น
เพื่อขอรับรองการเปDนสมาชิกแนวร5วมปฏิบัติ (CAC) ต5อสมาคมส5งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการ CAC 

 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามในประเด็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
ผู�ถือหุ�นได�สอบถาม 2 ประเด็นในเร่ืองของความโปร5งใส 
1. ในการรับชําระค5าสินค�าด�วยบัตรสมาร*ทเพิร*สที่ร�านเซเว5นอีเลฟเว5น ป-จจุบันบริษัทได�ออกเคร่ืองรับชําระ

รุ5นใหม5ที่เปDนระบบสัมผัสจากหน�าจอ ดังนั้นจึงต�องนําบัตรไปวางไว�หน�าจอขณะทําการตรวจสอบสิทธิประโยชน* ยอด
คงเหลือ หรือชําระเงิน ทําให�เจ�าของบัตรไม5สามารถมองเห็นข�อมูลของตนเองได�เนื่องจากหน�าจอจะหันหน�าเข�าหา
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พนักงาน จึงต�องการทราบเหตุผลในการพัฒนาเคร่ืองรุ5นใหม5ให�เปDนแบบนี้เนื่องจากเห็นว5าไม5โปร5งใส และจะมีแนวทางใน
การแก�ไขเร่ืองนี้อย5างไร 

2. การใช�บัตรวีซ5าชําระค5าสินค�าข้ันต่ํา 300 บาท เนื่องจากระบบที่ร�านเปDนเหมือนการนําบัตรเครดิตไปซ้ือ
บาร*โค�ดแล�วนําบาร*โค�ดดังกล5าวไปชําระค5าสินค�าหรือบริการอีกที จึงมีช5องทางในการทุจริตคือหากลูกค�าต�องการชําระบลิที่
บริษัทไม5มีกําไรจากค5าธรรมเนียมในการชําระ พนักงานก็จะใช�บิลนั้นไปชําระให�กับลูกค�าคนต5อไปซ่ึงชําระเปDนเงินสดเข�ามา 
ซ่ึงกรณีนี้ทําให�เกิดความสับสน ถึงแม�ไม5มีเจตนาแต5ก็อาจเปDนช5องทางในการทุจริตได� และต�องการทราบแนวทางในการ
แก�ไขป-ญหานี้ 
 

นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ตอบว5าในหลักการบริษัทมีนโยบายชัดเจนในเร่ืองการทํางานอย5างโปร5งใสอยู5แล�ว 
แต5การอธิบายเพิ่มเติมให�ผู�ถือหุ�นสําหรับเร่ืองนี้ต�องใช�เวลาในการทําความเข�าใจเนื่องจากมีรายละเอียดมาก จึงได�
มอบหมายให�นายธานินทร* บูรณมานิต กรรมการผู�จัดการและประธานเจ�าหน�าที่บริหารเปDนผู�ชี้แจงภายหลังจากการ
ประชุมเสร็จสิ้น  
   

ผู�รับมอบฉันทะซ่ึงเปDนตัวแทนจากสํานักงานประกันสังคมได�ชื่นชมการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท แต5
ต�องการทราบว5าบริษัทได�มีการกําหนดมาตรการหรือแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนหรือไม5หากในอนาคตกรรมการหรือ
ผู�บริหารมีการทําผิดกฎเกณฑ*ของสํานักงานก.ล.ต.อีก 

 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายให�เลขานุการที่ประชุมชี้แจง 
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว5าเร่ืองนี้เปDนนโยบายของบริษัทอยู5แล�ว กรณีที่กรรมการหรือผู�บริหารทําผิด

กฎระเบียบของบริษัทหรือหน5วยงานกํากับดูแล ก็จะมีบทลงโทษที่ชัดเจน 
 
ผู�ถือหุ�นกล5าวชื่นชมการยกระดับธรรมาภิบาลและการให�ความสําคัญในเร่ืองนี้ของบริษัทซ่ึงจะเห็นได�จาก

รายงานประจําป�ของบริษัทที่ตั้งแต5หน�า 170-251 กล5าวถึงเร่ืองนี้ แต5เนื่องจากบริษัทมีจํานวนสาขาที่มากจึงทําให�มีเงินเข�า
มาในแต5ละสาขามากด�วยและล5อแหลมต5อการทุจริต อยากทราบมาตรการป;องกันการทุจริตในเร่ืองนี้ 

นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ตอบว5าบริษัทมีมาตรการป;องกันการทุจริตในเร่ืองดังกล5าว และจะดําเนินการ
แก�ไขข�อบกพร5องอย5างแน5นอนหากมีการกระทําที่ไม5ถูกต�อง 

 
เม่ือไม5มีผู�ถือหุ�นท5านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ที่ประชุมจึงได�พิจารณารับทราบรายงานความคืบหน�า

การยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทดังกล5าวข�างต�น 
 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามในประเด็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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ผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�นสอบถามว5า บริษัทมีการขยายสาขาป�ละ 700 แห5งจึงอยากทราบว5าทิศทางธุรกิจ
ในป� 2560 และในอีก 5 ป�ข�างหน�าเปDนอย5างไร รวมถึงรูปแบบของการขยายสาขาและจํานวนเงินลงทุนที่จะใช�ในอีก 5 ป�
ข�างหน�า 

นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ให�เปDนผู�ตอบดังนี้ แผนการขยายสาขา
ของบริษัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทนการลงทุน คุณภาพของสาขาที่ได�รับการตอบรับที่ดีจากลูกค�า และจะขยายสาขาเข�า
ไปในทําเลที่ตอบสนองความต�องการของลูกค�าอย5างต5อเนื่อง  นอกจากนี้บริษัทมีการลงนามเอ็มโอยูกับผู�ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย*หลายรายในการขยายสาขาของบริษัท  สําหรับเงินลงทุนบริษัทมีการใช�เงินป�ละ 9,000-10,000 ล�านบาท
ซ่ึงมีการควบคุมและบริหารจัดการในเร่ืองการใช�เงินเพื่อการลงทุนมาเปDนเวลานานหลายป�แล�ว และแหล5งเงินทุนมาจาก
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 
ผู�ถือหุ�นได�สอบถามถึงการประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู�บริหารระดับสูง (Directors’ and 

Officers’ Liabilities Insurance) ว5าไม5เคยเห็นการประกันลักษณะนี้ให�กรรมการและผู�บริหารมาก5อน และถามถึงค5าเบี้ย
ประกันว5าเปDนป�ละ 1 ล�านบาทหรือ 1 ล�านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ต�องการทราบถึงความรับผิดชอบของบริษัทประกันว5า
ครอบคลุมเร่ืองใดบ�าง 

 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายเลขานุการที่ประชุมชี้แจงดังนี้ ค5าเบี้ยประกันเปDนป�ละ 1 ล�านบาท 

และบริษัทจดทะเบียนหลายแห5งก็ได�มีการทําประกันประเภทนี้เช5นเดียวกัน กรมธรรม*นี้จะคุ�มครองกรรมการและผู�บริหาร
ที่กระทําการโดยสุจริตซ่ึงต�องมีความเสี่ยงจากการบริหารงานโดยถือเปDนเร่ืองปกติของการดําเนินธุรกิจ และจะไม5คุ�มครอง
กรรมการและผู�บริหารกรณีกระทําการโดยทุจริต 

 
ผู�ถือหุ�นได�สอบถามถึงเหตุผลที่ทําให�อัตรากําไรสุทธิลดลงและแนวทางที่บริษัทวางไว�เพื่อเพิ่มกําไรสุทธิ และ

แผนการขายหุ�นธุรกิจแม็คโครเปDนอย5างไร 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ตอบคําถามดังนี้ อัตรากําไรสุทธิของ

บริษัทในป� 2559 มีการปรับเพิ่มข้ึนหากเทียบกับป� 2558 และแผนการกระจายหุ�นแม็คโครยังอยู5ในแผนธุรกิจ  อย5างไรก็
ตามการเข�าซ้ือกิจการแม็คโครเปDนการตัดสินใจการลงทุนในระยะยาว และรอโอกาสที่จะกระจายหุ�นแม็คโครให�ผู�ถือหุ�น
รายย5อยเม่ือให�ผลตอบแทนที่ดีจึงยังไม5มีความจําเปDนต�องรีบขายในตอนนี้ 

 
ผู�ถือหุ�นให�ความเห็นเพื่อการแก�ไขในคร้ังต5อไปว5า หนังสือเชิญประชุมหน�า 8 และ 9 เร่ืองค5าตอบแทน

กรรมการมีการเขียนซํ้าซ�อน และหัวข�อของแต5ละวาระอยากให�เพิ่มคําว5า “วาระ” เพื่อไม5ให�สับสนกับหัวข�อด�านใน 
 
เม่ือไม5มีผู�ถือหุ�นท5านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก นายธนินท* เจียรวนนท* ประธานที่ประชุมจึง

ได�กล5าวขอบคุณผู�ถือหุ�นทุกท5านที่ได�สละเวลามาร5วมประชุมในวันนี้และได�แสดงความคิดเห็นพร�อมให�ข�อแนะนําต5างๆ ที่
เปDนประโยชน*ต5อบริษัท ซ่ึงบริษัทจะได�นําไปพิจารณาและดําเนินการตามที่เหมาะสมต5อไปและกล5าวปYดประชุม 
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อนึ่ง หลังจากเร่ิมการประชุมได�มีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข�าร5วมประชุมในแต5

ละวาระเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 7 รวมจํานวนหุ�นทั้งสิ้น 6,786,186,333 หุ�นคิดเปDน 75.54% ของจํานวนหุ�นที่จําหน5าย
แล�วทั้งหมดของบริษัท 
 

ปYดประชุมเม่ือเวลา 15.45 น. 
 

ลงชื่อ    ธนินท� เจียรวนนท� ประธานที่ประชุม 
 (นายธนินท* เจียรวนนท*)  
   

ลงชื่อ สุพจน� ชิตเกษรพงศ�  เลขานุการที่ประชุม 
  (นายสุพจน* ชิตเกษรพงศ*)  
 
  ลงชื่อ สุภาวดี เตชะบูรณะ  ผู�จดบนัทึก 

(นางสุภาวดี  เตชะบูรณะ)  
 
 

รับรองเปDนสําเนารายงานการประชุมที่ถูกต�อง 
 
 

 อํารุง สรรพสิทธิ์วงศ� ป!ยะวฒัน� ฐิตะสัทธาวรกุล 

(นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ*) (นายปYยะวฒัน* ฐิตะสทัธาวรกุล) 
กรรมการ กรรมการ 

 

 


