บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
ณ หองประชุมชัน้ 3 อาคารคอนเวนชัน่ ฮอลล* สถาบันการจัดการป-ญญาภิวฒ
ั น*
เลขที่ 85/1 หมู5 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(หมายเหตุ

เพื่อป;องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผูถือหุน บริษัท ซีพี ออลล* จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
จึง ไม5ไ ดระบุ ชื่ อและนามสกุ ล ของผู ถื อหุ นที่แ สดงความคิ ด เห็ น หรื อซั กถามในที่ ประชุ ม เวนแต5 ผูถื อหุ น
ตองการใหบันทึกชื่อและนามสกุลของตนเองไวในรายงานการประชุม อย5างไรก็ตามเพื่อใหเปDนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดรายงานประเด็นขอซักถามและความคิดเห็นของผูถือหุน พรอมคํา
ชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไวในรายงานการประชุมผูถือหุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย*
และตลาดหลักทรัพย*ไดกําหนดแนวทางไวใน AGM checklist)

กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม
1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย*
2. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช
3. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ*สุวรรณ
4. นายผดุง

เตชะศรินทร*

5. นายธนินท*
6. นายก5อศักดิ์
7. นายอํารุง

เจียรวนนท*
ไชยรัศมีศักดิ์
สรรพสิทธิ์วงศ*

8. นายณรงค*
9. นายพิทยา
10. นายปYยะวัฒน*
11. นายธานินทร*

เจียรวนนท*
เจียรวิสิฐกุล
ฐิตะสัทธาวรกุล
บูรณมานิต

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

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนดค5าตอบแทน
และสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ และกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการ
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหา
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560
บริษัท ซีพี ออลล* จํากัด (มหาชน)
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ผูบริหารของบริษทั ที่เขารวมประชุม
1. นายวิเศษ
วิศิษฏ*วิญ[ู
2. นายสุรพันธ* ปุสสเด็จ
3. นายสุวิทย*
กิ่งแกว
4. นายทวีศักดิ์ แกวรัตนป-ทมา
5. นายชวน
นิ่มกิตติกุล
6. นายสุพจน*
ชิตเกษรพงศ*
7. นายกฤษดา เอื้อปYยะชาติ
8. นายวรเดช
หงศ*เดชานันท*
9. นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
10.
11.
12.
13.
14.

นายบัญญัติ
นางมาลี
นายรณกฤต
นายสุพจน*
นางสุภาวดี

คํานูณวัฒน*
ดิฐวรรณกุล
พจมานพรชัย
วชิรจิรากร
เตชะบูรณะ

กรรมการบริหาร
ผูช5วยประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานศูนย*กระจายสินคา
เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจัดการ สํานักตรวจสอบ
รองกรรมการผูจัดการ สํานักบัญชี
รองกรรมการผูจัดการ ศูนย*การเงินกลุ5ม สํานักลงทุนสัมพันธ* และสํานัก
วางแผนกลยุทธ*ธุรกิจ
ผูช5วยกรรมการผูจัดการ สํานักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ*องค*กร
ผูช5วยกรรมการผูจัดการ สํานักบัญชีตา5 งประเทศ
ผูช5วยกรรมการผูจัดการ สํานักบัญชีบริหารกลุ5ม
ผูจัดการทั่วไปอาวุโสดานเลขานุการบริษัท
ผูจัดการทั่วไปอาวุโส สํานักบัญชีการศึกษาและงบการเงินรวม

ผูสอบบัญชีของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด)
1. นายเจริญ
ผูสัมฤทธิ์เลิศ
2. นางมัญชุภา สิงห*สุขสวัสดิ์
ผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป+นสักขีพยานในการนับคะแนน (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด)
1. นางสุจิตรา
มะเสนา
(ไม5ไดเปDนผูมีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท)
ตัวแทนอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
1. นางกสิณา ศรีสอาน
บรรยากาศก5อนเริ่มการประชุม
บริษัทไดจัดสถานที่บริเวณชั้น 1 อาคารคอนเวนชั่นฮอลล* เปDนที่จัดกิจกรรมการทําธุรกิจของหน5วยงานต5างๆ
ของบริษัทและบริษัทย5อย ไดแก5 บุ^คสไมล* สํานักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ*องค*กร สํานักกิจกรรมสังคม
บจ.ทเวนตี้โฟร* ชอปปY`ง วิทยาลัยเทคโนโลยีป-ญญาภิวัฒน* สถาบันการจัดการป-ญญาภิวัฒน* ราน eXta รานคัดสรร และ
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการป-ญญาภิวัฒน* เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต5อสังคม รวมทั้งไดจัดใหผูถือหุนได
รับชมวีดิทัศน*เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล5าวบนจอในหองประชุม
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เริ่มการประชุม : เวลา 14.00 น.
นายสุพจน* ชิตเกษรพงศ* เลขานุการบริษัท ไดกล5าวตอนรับผูถือหุนที่เขาร5วมประชุมสามัญประจําป 2560
และนําเสนอวิดีทัศน*กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต5อที่ประชุมเพื่อใหเปDนไปตามระเบียบของการใชอาคารและความปลอดภัยของ
ผูเขาร5วมประชุม หลังจากนั้นไดแนะนํากรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนดค5าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ กรรมการอิ ส ระ กรรมการบริ ษั ท ผู สอบบั ญ ชี ภ ายนอก และสั ก ขี พ ยานในการนั บ คะแนนเสี ย ง ผู
สังเกตการณ*การประชุม ซึ่งเปDนตัวแทนของอาสาพิทักษ*สิทธิผูถือหุน สมาคมส5งเสริมผูลงทุนไทย และผูบริหารของบริษัท
ที่เขาร5วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามของผูถือหุน
ตามขอบังคับของบริษัทนายธนินท* เจียรวนนท* ประธานกรรมการ จะทําหนาที่เปDนประธานในที่ประชุม
นายสุพจน* ชิตเกษรพงศ* ไดรายงานต5อประธานที่ประชุมว5า จากจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 41,277 ราย มี
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขาร5วมประชุมรวม 2,818 ราย นับจํานวนหุนรวมกันได 6,782,763,213 หุน คิด
เปDน 75.51% เกินกว5า 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหน5ายแลวทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจํานวนรวม 8,983,101,348 หุน ครบ
เปDนองค*ประชุมตามขอบังคับของบริษัท
จากนั้นประธานไดกล5าวเปYดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 และมอบหมายนายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
รองประธานกรรมการ ใหทําหนาที่ในการดําเนินการประชุมต5อไป นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดแต5งตั้งนายสุพจน* ชิตเกษร
พงศ* เลขานุการบริษัทเปDนเลขานุการที่ประชุม และไดขอใหเลขานุการที่ประชุมชี้แจงต5อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้
ตามขอบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนนใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเท5ากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู5
โดยถือว5าหุนหนึ่งมีหนึ่งเสียง เพื่อไม5ใหเปDนการเสียเวลาอันมีค5าของท5านผูถือหุน ประธานฯ จะใชวิธีถามในแต5ละ วาระว5า
จะมีผูคัดคานหรืองดออกเสียงหรือไม5 ถาไม5มีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง ใหถือว5าผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่
นํา เสนอ หากมีผู ถือหุ นคั ดคาน ไม5 เห็น ดวย หรืองดออกเสีย ง ใหใชใบลงคะแนนที่บ ริ ษัท จัด ใหสํ าหรั บการออกเสี ย ง
ลงคะแนนดวยระบบบาร*โคดพรอมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่บริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม5
เห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะไม5เก็บบัตรสําหรับกรณีเห็นดวย สําหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียง
ที่ไม5เห็นดวย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เขาร5วมประชุม และส5วนที่เหลือจะถือว5าเปDนคะแนนเสียง
ที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้นๆ ส5วนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขาร5วมประชุมแทน และเปDนแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค*ของท5านผูถือหุนนั้น บริษัทไดนําคะแนนเสียงเห็นดวย ไม5เห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามที่
ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะบันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอร*เพื่อการลงมติตามวาระไวแลวตั้งแต5เวลาที่ผูรับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเขาร5วมประชุม และเพื่อใหการประชุมเปDนไปอย5างต5อเนื่องจะขอใหที่ประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระถัดไป
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ต5อไปก5อน และเมื่อเจาหนาที่ไดตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบรอยแลวจะไดแจงรายละเอียดผลการนับคะแนนเสียงของแต5ละ
วาระนั้นใหที่ประชุมทราบ
นอกจากนี้เพื่อความโปร5งใสในการนับคะแนน บริษัทไดเชิญตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด ซึ่งไม5ไดเปDนผูมีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทมาเปDนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเปDนสักขีพยานในการ
นับคะแนน
การประชุมผูถือหุนสามัญประจําปครั้งนี้มีเพียงวาระที่เปDนปกติ และไม5มีผูถือหุนเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่
บริษัทไดสอบถามไปทางเว็บไซด*
หลังจากนัน้ นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต5อไปนี้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดเสนอรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2559 ซึ่งไดจัดทําภายใน 14 วันนับแต5วันประชุมผูถือหุน และจัดส5งใหกระทรวงพาณิชย*และตลาดหลักทรัพย*แห5งประเทศ
ไทยภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงเผยแพร5บนเว็บไซด*ของบริษัท (www.cpall.co.th) และไดส5งใหผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมแลว เพื่อใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดสอบถามผูถือหุนว5าจะมีผูใดทักทวงหรือขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม5
นายฮั่งใช อัคควัสกุล ไดทักทวงเรื่องรายงานการประชุมที่ไม5ไดระบุชื่อและนามสกุลของผูถือหุนที่แสดงความ
คิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม และจะแน5ใจไดอย5างไรว5ามีการแสดงความคิดเห็นหรือขอซักถามตามที่เกิดขึ้นจริงในที่
ประชุม
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมชี้แจง
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว5า ในรายงานการประชุมหนาแรกไดอธิบายเหตุผลไวแลวว5าเพื่อป;องกันผลกระทบ
ทางกฎหมายอันเกิดขึ้นกับผูถือหุน จึงไม5ไดระบุชื่อและนามสกุลของผูถือหุนที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม
เวนแต5ผูถือหุนตองการใหบันทึกชื่อและนามสกุลของตนเองไวในรายงานการประชุม นอกจากนี้ไดบันทึกเทปการประชุมผู
ถือหุนและไดมีการเผยแพร5ไวในเวปไซต*ของบริษัทสําหรับผูถือหุนที่ไม5ไดเขาร5วมการประชุมและสนใจที่จะชมบรรยากาศ
การประชุมอีกดวย
เมื่อไม5มีผูถือหุนท5านใดทักทวงหรือขอแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ จึงได
ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 ดวย
คะแนนเสียงดังนี้
ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,784,772,782 หุน
งดออกเสียง
1,429,490
ออกเสียงลงคะแนน
6,783,343,292
เห็นดวย
6,783,338,174
ไม5เห็นดวย
5,118

หุน
หุน
เสียง คิดเปDน
เสียง คิดเปDน

99.99 %
0.01 %

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต5อที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผ5าน
มา
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดมอบหมายใหนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผูจัดการศูนย*การเงิน
กลุ5ม สํานักลงทุนสัมพันธ* และสํานักวางแผนกลยุทธ*ธุรกิจ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2559 ต5อที่
ประชุม โดยสรุปไดดังนี้
ในรอบป 2559 บริษัทและบริษัทย5อยมีรายไดรวม 451,939 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.3 จากป 2558
โดยรายไดรวมเพิ่มขึ้นจากยอดขายสุทธิและรายไดค5าบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจรานสะดวกซื้อ ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ และ
รายไดจากธุรกิจแม็คโคร ซึ่งเปDนไปตามแผนกลยุทธ*การขยายสาขาและการบริหารสินคาของบริษัทและบริษัทย5อย
รายไดรวมและสัดสวนรายไดรวมและกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได กอนหักรายการระหวางกันตาม
ธุรกิจหลัก
ในป 2559 สัดส5วนรายไดรวมก5อนหักรายการระหว5างกันที่มาจากธุรกิจรานสะดวกซื้อและธุรกิจอื่นๆ ใน
ประเทศไทย มีสัดส5วนรอยละ 64 และรายไดจากธุรกิจแม็คโครคิดเปDนรอยละ 36 ทั้งนี้สัดส5วนรายไดตามธุรกิจนี้อยู5ใน
ระดับที่ใกลเคียงกับป 2558 แต5อย5างไรก็ดีกําไรก5อนค5าใชจ5ายภาษีเงินไดก5อนหักรายการระหว5างกันจากธุรกิจรานสะดวก
ซื้อและธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทยมีสัดส5วนเพิ่มขึ้นเปDนรอยละ 75 จากรอยละ 70 ในปก5อน
การดําเนินงานของกลุมธุรกิจรานสะดวกซื้อ
บริษัทมุ5งเนนการสรางเครือข5ายรานสาขาในทําเลที่ดี เพื่ออํานวยความสะดวกและเขาถึงความตองการของ
ลูกคาในทุกชุมชน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต5างจังหวัด ในรูปแบบของรานบริษัท ราน store business
partner และรานคาที่ไดรับสิทธิช5วงอาณาเขต รวมถึงการพัฒนารานในสถานีบริการน้ํามันและรานที่ตั้งเปDนเอกเทศ โดย
ในระหว5างป 2559 ที่ผ5านมา ธุรกิจรานคาสะดวกซื้อไดมีขยายสาขารานเซเว5นอีเลฟเว5นรวมทั้งสิ้น 710 สาขา ทําให ณ สิ้น
ป 2559 บริษัทมีจํานวนรานสาขาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 9,542 สาขา
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ยอดขายเฉลี่ยต5อรานต5อวัน เพิ่มขึ้นเปDน 78,706 บาทในป 2559 อัตราการเติบโตของยอดขายสินคาราน
เดิมอยู5ที่ 2.4% ยอดซื้อต5อบิลโดยประมาณเพิ่มขึ้นเปDน 65 บาท และมีจํานวนลูกคาต5อสาขาต5อวันเฉลี่ย 1,216 คน
ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม
บริษัทและบริษัทย5อยมีรายไดรวม 451,939 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.3 จากป 2558 ในขณะที่ตนทุน
และค5าใชจ5ายรวมเพิ่มขึ้นใกลเคียงกันที่รอยละ 11.3 จากปก5อน ทําใหบริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานรวม 28,585
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 และมีกําไรสุทธิเท5ากับ 16,677 ลานบาท คิดเปDนกําไรต5อหุน 1.85 บาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ
21.9 จากปก5อน เนื่องจากรายไดที่เพิ่มขึ้นและอัตรากําไรส5วนใหญ5ปรับเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทมีตนทุนทางการเงินที่ลดลง
รวมถึงการไดรับผลประโยชน*ทางดานภาษีจากการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลในป 2559
สัดส5วนกําไรขั้นตนในงบการเงินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเปDนรอยละ 21.9 ในป 2559 จากรอยละ 21.8 ในป
2558 เนื่องจากการบริษัทมีการจัดการและพัฒนาระบบในการคัดสรรสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากขึ้น มี
สัดส5วนของสินคาที่กําไรขั้นตนสูงเพิ่มขึ้น อาทิ สินคาพรอมทาน อาหารสด หรือสินคากลุ5มสุขภาพและความงามตาม
แผนงานที่กําหนด อัตรากําไรก5อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT margin) อยู5ในระดับใกลเคียงกับปก5อนที่รอยละ 6.3 อัตรา
กําไรก5อนดอกเบี้ย ภาษี ค5าเสื่อมราคาและค5าตัดจําหน5าย (EBITDA margin) เพิ่มขึ้นเปDนรอยละ 8.2 ในป 2559 จากรอย
ละ 8.1 ในป 2558 อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปDนรอยละ 3.7 ในป 2559 จากรอยละ 3.4 ในป 2558 จากตนทุนทางการเงินที่
ลดลงและผลประโยชน*ทางดานภาษี
ในป 2559 บริษัทและบริษัทย5อยมีค5าใชจ5ายในการขายและบริหารเท5ากับ 83,666 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
13.2 จากปก5อน แบ5งเปDนค5าใชจ5ายบุคลากร รอยละ 26.7 ค5าบริหารงานรานสะดวกซื้อรอยละ 19.1 ค5าโฆษณาและ
ส5งเสริมการขายรอยละ 14.1 ค5าเสื่อมราคาและค5าตัดจําหน5ายรอยละ 8.4 ค5าสาธารณูปโภครอยละ 8.4 ค5าเช5ารอยละ 8.3
และค5าใชจ5ายในหมวดอื่นๆ อีกรอยละ 15.0
เงินทุนหมุนเวียนงบการเงินรวม
ในป 2559 สภาพคล5องโดยรวมของกลุ5มบริษัทยังอยู5ในเกณฑ*ดีและยังมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดี ดัง
จะเห็นไดว5าในป 2559 กลุ5มบริษัทคงมีวงจรเงินสดติดลบ 42 วัน เปDนผลจากระยะเวลาขายสินคาจํานวน 27 วัน และมี
ระยะเวลาชําระหนี้จํานวน 69 วัน ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย5อยมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
รวมทั้งสิ้น 33,443 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงินงบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย5อย มีอัตราส5วนผลตอบแทนจากสินทรัพย*เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปDน
รอยละ 4.9 จากรอยละ 4.2 และมีอัตราส5วนผลตอบแทนต5อผูถือหุนเฉลี่ยในป 2559 เท5ากับรอยละ 36.0 ลดลงจากรอย
ละ 40.2 ในปก5อน อัตราส5วนหนี้สินสุทธิต5อส5วนของผูถือหุนตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิของหุนกูจะเท5ากับ 2.08 เท5าใน
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ป 2559 ซึ่งลดลงจาก 2.95 เท5าจากป 2558 เนื่องจากส5วนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทสามารถทํากําไรจากการ
ดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นรวมถึงการออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
แผนการลงทุนในอนาคต
บริษั ทคาดว5า จะมี รานสาขาครบ 10,000 สาขาในป 2560 ซึ่ง เร็ว กว5า ที่ค าดการณ* ไวเดิม และบริษั ทได
กําหนดเป;าหมายใหม5ที่จะขยายสาขาใหครบ 13,000 สาขาภายในป 2564 ทั้งนี้บริษัทวางแผนที่จะลงทุนเปYดรานสาขา
ใหม5อีกประมาณ 700 สาขาในป 2560 โดยคาดว5าจะใชงบลงทุนประมาณ 9,500 – 10,000 ลานบาท เพื่อใชในการเปYด
รานสาขาใหม5 การปรับปรุงรานเดิม รวมถึงการลงทุนในโครงการใหม5 บริษัทย5อย และศูนย*กระจายสินคา การลงทุนใน
ทรัพย*สินถาวรและระบบสารสนเทศ
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดเปYดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต5างๆที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของบริษัท
เมื่อไม5มีผูถือหุนท5านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ที่ประชุมจึงไดรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป 2559 ดังกล5าวขางตน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดมอบหมายให เลขานุการที่ประชุม รายงานต5อที่ประชุมเพื่อขอใหพิจารณา
อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตได
ตรวจสอบและไดผ5านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว และไดจัดส5งใหแก5ผูถือหุนล5วงหนา
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
- รวมสินทรัพย*
- รวมส5วนของผูถือหุน
- รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ
- รวมรายได
- กําไรสําหรับป
- กําไรต5อหุนขั้นพื้นฐาน

บาท
280,872,091,889
45,912,656,403
256,401,027,194
278,245,771,115
14,099,057,402
1.57
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งบการเงินรวม
- รวมสินทรัพย*
- รวมส5วนของผูถือหุน
- รวมส5วนของผูถือหุนของบริษัท
- รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ
- รวมรายได
- กําไรสําหรับป
- กําไรส5วนที่เปDนของผูถือหุนของบริษัท
- กําไรต5อหุนขั้นพื้นฐาน

บาท
352,268,052,662
59,603,204,117
55,196,167,479
434,711,870,911
451,938,847,778
16,819,091,963
16,676,510,405
1.85

นายก5 อศักดิ์ ไชยรัศมี ศักดิ์ ไดเปYดโอกาสใหผู ถือหุนซักถามรายการเกี่ย วกับงบดุล และบั ญชีกํ าไรขาดทุ น
ดังกล5าวขางตน
เมื่อไม5มีผูถือหุนท5านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงไดแจงการลงมติวาระนี้ว5าตองผ5านการอนุมัติดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,785,684,544 หุน
งดออกเสียง
1,429,490
ออกเสียงลงคะแนน
6,784,255,054
เห็นดวย
6,784,249,936
ไม5เห็นดวย
5,118

หุน
หุน
เสียง คิดเปDน
เสียง คิดเปDน

99.99 %
0.01 %

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ5ายเงินป-นผล
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดมอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมรายงานต5อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรร
กําไรและอนุมัติการจ5ายเงินป-นผล ดังนี้

ตามขอบังคับของบริษัทขอ 37 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปส5วนหนึ่งไวเปDนทุนสํารองตามกฎหมาย
ไม5นอยกว5ารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกว5าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม5
นอยกว5ารอยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว5านั้น
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ณ สิ้นป 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชําระแลว 8,983,101,348
บาทและมีทุนสํารองตามกฎหมาย 900 ลานบาทถวนคิดเปDนรอยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามขอบังคับของบริษัท
แลวจึงไม5มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิประจําป 2559 เพิ่มเติมอีก
และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ5ายเงินป-นผลใหแก5ผูถือหุนเปDนจํานวนประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ
จากการดํ าเนิ นงานจากงบการเงินเฉพาะกิจ การหลั งหั กภาษีเงิน ไดและสํา รองตามกฎหมายในแต5 ละปโดยพิ จารณา
ประกอบงบการเงินรวม
ทั้งนี้นโยบายการจ5ายเงินป-นผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดหากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชําระเงินตน ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกูระยะยาวรวมทั้ง
โครงการในอนาคตแลวเห็นว5า ควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเปDนประการอื่น
นอกจากนี้บริษัทมีหนาที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดสิทธิของหุนกูประเภทต5างๆ กล5าวคือ ในกรณีที่
บริษัทผิดนัดไม5ชําระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม5ชําระเงินใดๆ ที่เกี่ยวของกับหุนกู หรือเลื่อนการชําระดอกเบี้ยหุนกู (แลวแต5
กรณี) บริษัทจะไม5จ5ายเงินป-นผลใหแก5ผูถือหุน
โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ* 2560 เมื่อพิจารณาถึง
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทแลว คณะกรรมการบริษัทเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
จ5ายเงินป-นผลแก5ผูถือหุนจากผลประกอบการระหว5างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทมีกําไร
สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 14,099,057,402 บาท คิดเปDนอัตรากําไร 1.57 บาทต5อหุน ประกอบกับมีกําไร
สุทธิของงบการเงินรวมในส5วนที่เปDนของบริษัทจํานวน 16,676,510,405 บาท คิดเปDนอัตรากําไร 1.85 บาทต5อหุน โดย
จ5ายเงินป-นผลในอัตราหุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถวน) สําหรับผูถือหุนจํานวน 8,983,101,348 หุน รวมเปDนเงินป-นผล
ทั้งสิ้น 8,983,101,348 บาท คิดเปDนรอยละ 64 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินไดซึ่งการ
จ5ายป-นผลดังกล5าวขางตนเปDนไปตามนโยบายการจ5ายป-นผลของบริษัทที่กําหนดไว โดยจ5ายใหแก5ผูถือหุนตามกําหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินป-นผล (record date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อตามม. 225
ของพ.ร.บ.หลัก ทรัพ ย* ฯ โดยวิ ธี ปY ดสมุ ดทะเบีย นในวั น ที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกํ าหนดจ5 า ยเงิ น ป-น ผลในวั นที่ 18
พฤษภาคม 2560
นอกจากนี้ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ไดรับเงินป-นผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินป-นผลคืน
ได ตามหลักเกณฑ*ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เนื่องจากบริษัทจ5ายจากกําไรที่บริษัทไดเสียภาษีเงินไดไวแลว
ในอัตราดังนี้
1. จํานวน 0.15073 บาทต5อหุน
จ5ายจากกําไรที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 25
สามารถขอเครดิตภาษีคืนไดเท5ากับ เงินป-นผลคูณ 25/75
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2. จํานวน 0.24113 บาทต5อหุน
จ5ายจากกําไรที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 23
สามารถขอเครดิตภาษีคืนไดเท5ากับ เงินป-นผลคูณ 23/77
3. จํานวน 0.60814 บาทต5อหุน
จ5ายจากกําไรที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 20
สามารถขอเครดิตภาษีคืนไดเท5ากับ เงินป-นผลคูณ 20/80
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดเปYดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรและการจ5ายเงินป-นผล
ดังกล5าว
ผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นว5า เมื่อการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 ไดมีผูถือหุนเสนอใหจ5ายเงิน
ป-นผลในอัตรา 70% ของงบการเงินรวม แต5ในปนี้บริษัทไดจ5ายเพียง 64% หรือคิดเปDนอัตราผลตอบแทนไม5ถึง 2% ของ
ราคาหุน จึงขอใหพิจารณาการจ5ายเงินป-นผลในอัตราไม5นอยกว5า 70% ในป 2561
เมื่อไม5มีผูถือหุนท5านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงไดแจงการลงมติวาระนี้ว5า
ตองผ5านการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการไม5จัดสรรกําไรเพื่อเปDนทุนสํารองตามกฎหมาย และ
อนุมัติจ5ายเงินป-นผลใหแก5ผูถือหุนตามรายละเอียดขางตน ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,786,141,015 หุน
งดออกเสียง
1,429,490
ออกเสียงลงคะแนน
6,784,711,525
เห็นดวย
6,784,691,425
ไม5เห็นดวย
20,100

หุน
หุน
เสียง คิดเปDน
เสียง คิดเปDน

99.99 %
0.01 %

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหน5งตามวาระ
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดมอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมรายงานต5อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหน5งตามวาระดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทขอ 11 กําหนดใหในการประชุมผูถือหุน
สามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหน5งหนึ่งในสามเปDนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบ5งออกใหตรงเปDน
สามส5วนไม5ได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับส5วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหน5งในปแรกและปที่สอง
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ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกันว5าผูใดจะออก ส5วนปหลังๆ ต5อไปใหกรรมการคนที่อยู5ในตําแหน5งนานที่สุด
นั้นเปDนผูออกจากตําแหน5ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหน5งใหม5ได
กรรมการที่ตองออกจากตําแหน5งตามวาระครั้งนี้ ไดแก5
1. นายประเสริฐ
จารุพนิช
กรรมการ
2. นายณรงค*
เจียรวนนท*
กรรมการ
3. นายพิทยา
เจียรวิสิฐกุล
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
4. นายปYยะวัฒน*
ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
5. นายอํารุง
สรรพสิทธิ์วงศ*
กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนด
ค5าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัทไดเปYดโอกาสใหผูถือหุนรายย5อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปDนกรรมการของ
บริษัท ในช5วงระหว5างวันที่ 22 กันยายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ5านระบบข5าวของตลาดหลักทรัพย*ฯ และเผยแพร5
หลักเกณฑ*การดําเนินการดังกล5าวรวมถึงแบบฟอร*มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต*ของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนทราบล5วงหนา ผล
ปรากฎว5าไม5มีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปDนกรรมการของบริษัท
เพื่อใหเปDนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ* 2560 โดยไม5รวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 ได
ร5วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ไดรับการเสนอ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติดานต5างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดาน
คุณวุฒิ ประสบการณ* และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช5วง
ที่ผ5านมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอและใหเสนอต5อที่ประชุมผูถือ
หุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พนจากตําแหน5งตามวาระทั้ง 5 คนดังต5อไปนี้ กลับเขามาเปDนกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง
1.
2.
3.
4.
5.

นายประเสริฐ
นายณรงค*
นายพิทยา
นายปYยะวัฒน*
นายอํารุง

จารุพนิช
เจียรวนนท*
เจียรวิสิฐกุล
ฐิตะสัทธาวรกุล
สรรพสิทธิ์วงศ*

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ตองผ5านมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก และจะพิจารณา
เลือกกรรมการทีละตําแหน5ง โดยใชคะแนนเสียงเท5ากับจํานวนหุนที่ผูถือหุนแต5ละคนถืออยู5ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม5ตอง
แบ5งคะแนนเสียง บุคคลที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต5ละตําแหน5ง จะเปDนผูไดรับการเลือกตั้งเปDนกรรมการใน
ตําแหน5งนั้น
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มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเปDนรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต5อไปนี้
เปDนกรรมการแทนกรรมการที่ตองพนจากตําแหน5งตามวาระ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,786,174,678 หุน
1. นายประเสริฐ จารุพนิช
กรรมการ
งดออกเสียง
217,154,965
ออกเสียงลงคะแนน
6,569,019,713
เห็นดวย
4,751,826,125
ไม5เห็นดวย
1,817,193,588

หุน
หุน
เสียง
เสียง

คิดเปDน
คิดเปDน

72.34 %
27.66 %

ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,786,174,678 หุน
2. นายณรงค* เจียรวนนท*
กรรมการ
งดออกเสียง
217,153,268
ออกเสียงลงคะแนน
6,569,021,410
เห็นดวย
4,716,672,518
ไม5เห็นดวย
1,852,348,892

หุน
หุน
เสียง
เสียง

คิดเปDน
คิดเปDน

71.80 %
28.20 %

ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,786,175,429 หุน
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
กรรมการ
งดออกเสียง
368,361,190
ออกเสียงลงคะแนน
6,417,814,239
เห็นดวย
5,558,416,785
ไม5เห็นดวย
859,397,454

หุน
หุน
เสียง
เสียง

คิดเปDน
คิดเปDน

86.61 %
13.39 %

ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,786,175,429 หุน
4. นายปYยะวัฒน* ฐิตะสัทธาวรกุล
กรรมการ
งดออกเสียง
368,361,690
ออกเสียงลงคะแนน
6,417,813,739
เห็นดวย
5,558,415,785
ไม5เห็นดวย
859,397,954

หุน
หุน
เสียง
เสียง

คิดเปDน
คิดเปDน

86.61 %
13.39 %

ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,786,175,449 หุน
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5. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ*
งดออกเสียง
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไม5เห็นดวย
วาระที่ 6

กรรมการ
218,406,768
6,567,768,681
5,389,411,991
1,178,356,690

หุน
หุน
เสียง
เสียง

คิดเปDน
คิดเปDน

82.06 %
17.94 %

พิจารณาอนุมัติคา5 ตอบแทนกรรมการ
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดมอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมรายงานต5อที่ประชุมดังนี้

ตามขอบังคับของบริษัทขอ 24 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับค5าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน*ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะ
พิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปDนจํานวนแน5นอนหรือวางเปDนหลักเกณฑ* และกําหนดไดเปDนคราวๆ ไปหรือจะใหมีผลตลอดไป
จนกว5าจะมีการเปลี่ยนแปลงได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต5างๆ ตามระเบียบของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญอนุมัติค5าตอบแทนกรรมการบริษัทเปDน
ประจําทุกป ถึงแมว5าหลักเกณฑ*และอัตราค5าตอบแทนดังกล5าวไม5มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผูถือหุนเคยมีมติอนุมัติ
ไวก็ตาม และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ* 2560 มีมติเห็นชอบตามขอเสนอของ
คณะกรรมการกํ าหนดค5า ตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่ง ไดพิจ ารณาความเหมาะสม โดยเปรีย บเทีย บอางอิ งจาก
อุต สาหกรรมประเภทเดี ย วกั น การปฏิบั ติ งานที่ ผ5า นมา ประสบการณ* ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแลวเห็นว5า ที่ประชุมผู
ถือหุนสมควรที่จะอนุมัติค5าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 ไดมีมติอนุมัติไว ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. คาตอบแทนประจํารายเดือน
ตําแหนง
กรรมการอิสระที่เปDนประธานในคณะกรรมการชุดย5อย
กรรมการอิสระที่เปDนกรรมการในคณะกรรมการชุดย5อย
กรรมการอิสระที่ไม5ไดเปDนกรรมการในคณะกรรมการชุดย5อย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

(บาท/คน)

เงินเดือน
120,000
100,000
80,000
120,000
100,000
60,000

เบี้ยประชุม
ไม5มี
ไม5มี
ไม5มี
ไม5มี
ไม5มี
ไม5มี

หมายเหตุ 1. กรรมการอิสระที่ทําหนาที่เปDนกรรมการในคณะกรรมการชุดย5อย ไดแก5 กรรมการตรวจสอบ และ/
หรือ กรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการ
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2. กรรมการอิสระที่ทําหนาที่เปDนกรรมการในคณะกรรมการชุดย5อยหลายคณะ ใหไดรับค5าตอบแทนที่
อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว
2. เงินโบนัส อัตรารอยละ 0.50 ของป-นผลที่มีการจ5ายใหผูถือหุน โดยประธานกรรมการเปDนผูพิจารณา
กําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรใหกรรมการบริษัทแต5ละคน
และตามที่ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติการจ5ายเงินป-นผลตามวาระที่ 4 ใหแก5ผูถือหุนในอัตราหุน
ละ 1.00 บาท รวมเงินป-นผลทั้งสิ้นเท5ากับ 8,983.101 ลานบาท เงินโบนัสที่จะจ5ายเปDนค5าตอบแทนใหแก5กรรมการภายใน
ป 2560 จะเท5ากับ ประมาณ 44.916 ลานบาท
นอกเหนือจากค5าตอบแทนที่กรรมการไดรับเปDนตัวเงินแลว บริษัทไดใหค5าตอบแทนและสิทธิประโยชน*อื่น
ไดแก5 การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารระดับสูง (Directors’ and Officers’ Liabilities
Insurance) ที่ทุนประกันจํานวน 30 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเปDนเบี้ยประกันประมาณ 1 ลานบาทต5อป
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดเปYดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเกี่ยวกับค5าตอบแทนกรรมการ
เมื่อไม5มีผูถือหุนท5านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงไดแจงการลงมติวาระนี้ตองผ5านการอนุมัติดวยคะแนน
เสียงไม5นอยกว5าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม โดยผูถือหุนที่เปDนกรรมการของบริษัทหรือ
ผูรับมอบฉันทะและลงทะเบียนเขาร5วมประชุมไม5มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแก5
1.
2.
3.
4.
5.

นายธนินท*
นายก5อศักดิ์
นายพิทยา
นายปYยะวัฒน*
นายธานินทร*

เจียรวนนท*
ไชยรัศมีศักดิ์
เจียรวิสิฐกุล
ฐิตะสัทธาวรกุล
บูรณมานิต
รวม

ถือหุนจํานวน
ถือหุนจํานวน
ถือหุนจํานวน
ถือหุนจํานวน
ถือหุนจํานวน

1,531,476
8,782,242
1,835,499
144,445
384,640
12,678,302

หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติค5าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวย
คะแนนเสียงไม5นอยกว5าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม โดยผูถือหุนที่เปDนกรรมการไม5มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,786,176,149 หุน
ไม5มีสิทธิออกเสียง รวม
12,678,302
มีสิทธิออกเสียง รวม
6,773,497,847
เห็นดวย
6,437,804,010
ไม5เห็นดวย
334,252,347
งดออกเสียง
1,441,490

หุน
หุน
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปDน

0.19 %

คิดเปDน
คิดเปDน
คิดเปDน

94.87 %
4.92 %
0.02 %

วาระที่ 7

พิจารณาแต5งตัง้ ผูสอบบัญชีและกําหนดค5าตอบแทน
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดมอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมชี้แจงการแต5งตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
ค5าตอบแทนดังนี้
ในรอบบัญชีป 2559 ผูสอบบัญชีของบริษัทไดแก5 นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมีค5าตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวม และการสอบทานงบการเงินดังกล5าวรายไตรมาส รวมค5าตอบแทนทั้งสิ้น 5,063,000 บาทต5อป
ส5วนค5าบริการอื่นในรอบปบัญชีที่ผ5านมา บริษัทและบริษัทย5อยไม5ไดรับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด แต5อย5างใด
สําหรับงวดบัญชีป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบร5วมกับฝ~ายจัดการไดพิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน
ความเปDนอิสระของผูสอบบัญชี ค5าตอบแทนและป-จจัยอื่นๆ ประกอบแลว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบั ญ ชี จํ า กั ด เปD น ผู สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท เนื่ องจากไดปฏิ บั ติ หนาที่ เปD น อย5า งดี ต ลอดมาและเห็ น ควรใหปรั บ เพิ่ ม
ค5าตอบแทนการสอบบัญชีตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี
หากผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต5องบการเงินของบริษัท รวมแลว 5 รอบป
บัญชีติดต5อกัน และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรายเดิมทําหนาที่ครบ 5 รอบปบัญชีติดต5อกัน บริษัทจะแต5งตั้งผูสอบบัญชีรายเดิม
ไดเมื่อพนระยะเวลาอย5างนอย 2 รอบปบัญชีติดต5อกัน และตามแนวทางของ ก.ล.ต. การนับจํานวนปของผูสอบบัญชีจะ
นับเฉพาะปที่ผูสอบบัญชีผูนั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนสามารถแต5งตั้งผูสอบบัญชีรายใหม5ที่สังกัด
สํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมได
เพื่ อใหเปD นไปตามกฎหมาย ขอบั งคั บ ของบริษั ท ขอ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อวั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ* 2560 ไดพิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว จึงไดมีมติเห็นชอบใหเสนอต5อที่ประชุมผูถือหุนแต5งตั้ง
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1. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ
3. นางมัญชุภา สิงห*สุขสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112
แห5งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปDนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2560
โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต5องบการเงินของบริษัท
ได และใหไดรับค5าตอบแทนในการสอบบัญชีประจําป 2560 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน
รวมประจําปและการสอบทานงบการเงินดังกล5าวรายไตรมาส รวมค5าตอบแทนทั้งสิ้น 5,113,000 บาทต5อป เพิ่มขึ้นจากป
2559 จํานวน 50,000 บาทหรือคิดเปDนรอยละ 1
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม5มีความสัมพันธ*หรือส5วนไดเสียกับบริษัท/บริษัทย5อย/ผูบริหาร/ผู
ถือหุนรายใหญ5 หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกล5าวแต5อย5างใด จึงมีความเปDนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต5อ
งบการเงินของบริษัท
นายก5อศั กดิ์ ไชยรัศ มีศัก ดิ์ ไดเปY ดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเกี่ยวกับ การแต5ง ตั้งผู สอบบัญ ชีและกํา หนด
ค5าตอบแทน
เมื่อไม5มีผูถือหุนท5านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงไดแจงการลงมติวาระนี้ตองผ5านการอนุมัติดวยคะแนน
เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต5งตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดค5าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุก
ประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,786,186,333 หุน
งดออกเสียง
1,804,987
ออกเสียงลงคะแนน
6,784,381,346
เห็นดวย
6,767,519,346
ไม5เห็นดวย
16,862,000

หุน
หุน
เสียง
เสียง

คิดเปDน
คิดเปDน

99.75 %
0.25 %

วาระที่ 8

พิจารณารายงานความคืบหนาการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดมอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมรายงานความคืบหนาการยกระดับธรรมา
ภิบาลของบริษัทต5อที่ประชุมดังนี้
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ในรอบป 2559 บริษัทมีการดําเนินการเพื่อยกระดับและปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาลใหมีมาตรฐานในระดับ
สากล เพื่อสรางความเชื่อมั่นต5อผูถือหุนและผูมีส5วนไดเสียทุกฝ~าย ดังนี้
1. มีการแต5งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัทใหเปDนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายต5อตานการคอร*รัปชั่น และแนวปฏิบัติต5างๆ ที่
เกี่ยวของและรายงานผลต5อคณะกรรมการบริษัท
2. มีการแต5งตั้งคณะกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ*ในการจ5าย
และรูปแบบค5าตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง และพิจารณาหลักเกณฑ*และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน5งกรรมการ และนําเสนอต5อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
3. มีการแต5งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อช5วยในการกํากับดูแลบรรษัทภิบาลดาน
ต5างๆ และรายงานต5อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
4. เรื่องสําคัญดานบรรษัทภิบาลที่บริษัทไดดําเนินการไปแลวและกําลังดําเนินการอยู5ตามโครงการเพื่อ
ยกระดับบรรษัทภิบาลใหเปDนมาตรฐานสากล มีดังนี้
1. ปรับโครงสรางการกํากับดูแล โดยกําหนดหน5วยงานและผูดูแลรับผิดชอบใหชัดเจน คือ หน5วยงาน
บริหารความเสี่ยงและหน5วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายใตคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ดําเนินงานต5อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ปรับปรุงกระบวนการดานบรรษัทภิบาลต5าง ๆ ของบริษัท ไดแก5
• จัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต5าง ๆ ไดแก5 กฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรร
หากรรมการ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
• ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน
• จัดทําแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการสําหรับคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน
หน5วยงานสนับสนุนและสํานักตรวจสอบ
• จั ด ทํ า และปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รการตรวจสอบภายในและคู5 มื อ การตรวจสอบภายใน แผนการ
ตรวจสอบประจําป และการตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ปรับปรุงแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการในเรื่องการรับขอรองเรียน
• พัฒนาปรับ ปรุ งกระบวนการบริ หารความเสี่ย ง อาทิ คู5 มือการบริหารความเสี่ ยง ขั้ นตอนการ
รายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยง และช5องทางการสื่อสารนโยบาย
• จัดทําและปรับปรุง แผนสรางความต5 อเนื่องของการดํ าเนินการ (BCP) และแผนสํารองฉุกเฉิ น
มาตรการจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ปรับปรุงเกณฑ*การประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เรื่องการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการและคู5มือจริยธรรมธุกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน
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•
•

•
•
•

แต5งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสินคาและแนวปฏิบัติในการคัด เลือกสินคา เพื่อป;องกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชน*
พัฒนากระบวนการเปYดเผยสารสนเทศใหเปDนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย*แห5งประเทศ
ไทย และ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย* แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย* เช5 น จั ด ทํ า
จรรยาบรรณนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ* จั ด ทํ า คู5 มื อ ที่ เ กี่ ย วของกั บ แนวปฏิ บั ติ แ ละวิ ธี ก ารเปY ด เผย
สารสนเทศ กําหนด Checklist เพื่อใชในการสอบทานความครบถวนของการเปYดเผยขอมูล
จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย*ซอฟท*แวร*
จัดทําและปรับปรุงแนวปฏิบัติโครงการลงทุนดาน IT การเพิ่มศักยภาพในการกํากับดูแลดาน IT
และจัดทํานโยบายและระเบียบดานการกํากับดูแลสารสนเทศ (IT Governance)
พัฒนาและฝƒกอบรมบุคลากรในเรื่องการกํากับดูแลกิจการโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมาย แนว
ปฏิบัติ คู5มือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน โดยครอบคลุมในเรื่องความขัดแยง
ทางผลประโยชน* การซื้อขายหลักทรัพย*โดยใชขอมูลภายใน การบริหารความเสี่ยงและการ
ต5อตานการทุจริต

5. ดานต5อตานการคอร*รัปชั่นที่บริษัทไดดําเนินการไปแลว มีดังนี้
1. บริษัทไดสมัครเขาเปDนสมาชิกของกฎบัตรสากลโลกแห5งสหประชาชาติ (United Nations Global
Compact - UNGC)
2. จัดทํานโยบายต5อตานการคอร*รัปชั่นและแนวปฏิบัติต5าง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก5 แนวปฏิบัติสําหรับการ
ต5อตานการทุจริต แนวปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศล แนวปฏิบัติในการใหเงินสนับสนุน แนวปฏิบัติในการให/รับ
ของขวัญ ของชําร5วย และการรับรอง
3. สรางความตระหนักเรื่องการต5อตานการทุจริตแก5พนักงานทุกระดับ มีการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับการ
ต5อตานการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค*กร ไดแก5 บริษัทย5อย บริษัทคู5คา เปDนตน
4. จัดใหมีการอบรมพนักงานเขาใหม5และการอบรมประจําปผ5านหลักสูตรต5าง ๆ เกี่ยวกับการป;องกัน
การทุจริตคอร*รัปชั่น รวมถึงการอบรมผ5านระบบ E-Learning มีการกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายต5อตานการคอร*รัปชั่น
5. กําหนดช5องทางสื่อสารเพื่อใหผูบริหาร พนักงานผูมีส5วนไดเสีย และผูมีส5วนเกี่ยวของไดมีโอกาส
รองเรียนหรือแจงเบาะแสการทุจริต หรือในกรณีที่ไม5ไดรับความเปDนธรรม
6. จัดใหมีกระบวนการคุมครองผูแจงเบาะแสการทุจริต และใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลการแจง
เบาะแสเปDนความลับ
7. จัดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องการต5อตานการทุจริตต5อคณะกรรมการบริษัทผ5านทาง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
8. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัทไดยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต5อตานการคอร*รัปชั่น
เพื่อขอรับรองการเปDนสมาชิกแนวร5วมปฏิบัติ (CAC) ต5อสมาคมส5งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการ CAC
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นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดเปYดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม
ผูถือหุนไดสอบถาม 2 ประเด็นในเรื่องของความโปร5งใส
1. ในการรับชําระค5าสินคาดวยบัตรสมาร*ทเพิร*สที่รานเซเว5นอีเลฟเว5น ป-จจุบันบริษัทไดออกเครื่องรับชําระ
รุ5นใหม5ที่เปDนระบบสัมผัสจากหนาจอ ดังนั้นจึงตองนําบัตรไปวางไวหนาจอขณะทําการตรวจสอบสิทธิประโยชน* ยอด
คงเหลือ หรือชํ าระเงิ น ทํ าใหเจาของบัต รไม5สามารถมองเห็น ขอมู ลของตนเองไดเนื่ องจากหนาจอจะหัน หนาเขาหา
พนักงาน จึงตองการทราบเหตุผลในการพัฒนาเครื่องรุ5นใหม5ใหเปDนแบบนี้เนื่องจากเห็นว5าไม5โปร5งใส และจะมีแนวทางใน
การแกไขเรื่องนี้อย5างไร
2. การใชบัตรวีซ5าชําระค5าสินคาขั้นต่ํา 300 บาท เนื่องจากระบบที่รานเปDนเหมือนการนําบัตรเครดิตไปซื้อ
บาร*โคดแลวนําบาร*โคดดังกล5าวไปชําระค5าสินคาหรือบริการอีกที จึงมีช5องทางในการทุจริตคือหากลูกคาตองการชําระบิลที่
บริษัทไม5มีกําไรจากค5าธรรมเนียมในการชําระ พนักงานก็จะใชบิลนั้นไปชําระใหกับลูกคาคนต5อไปซึ่งชําระเปDนเงินสดเขามา
ซึ่งกรณีนี้ทําใหเกิดความสับสน ถึงแมไม5มีเจตนาแต5ก็อาจเปDนช5องทางในการทุจริตได และตองการทราบแนวทางในการ
แกไขป-ญหานี้
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ตอบว5าในหลักการบริษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่องการทํางานอย5างโปร5งใสอยู5แลว
แต5 ก ารอธิ บ ายเพิ่ ม เติ มใหผู ถื อหุ นสํ า หรั บ เรื่ องนี้ ต องใชเวลาในการทํ า ความเขาใจเนื่ องจากมี รายละเอี ย ดมาก จึ ง ได
มอบหมายใหนายธานินทร* บูรณมานิต กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหารเปDนผูชี้แจงภายหลังจากการ
ประชุมเสร็จสิ้น
ผูรับมอบฉันทะซึ่งเปDนตัวแทนจากสํานักงานประกันสังคมไดชื่นชมการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท แต5
ตองการทราบว5าบริษัทไดมีการกําหนดมาตรการหรือแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนหรือไม5หากในอนาคตกรรมการหรือ
ผูบริหารมีการทําผิดกฎเกณฑ*ของสํานักงานก.ล.ต.อีก
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมชี้แจง
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว5าเรื่องนี้เปDนนโยบายของบริษัทอยู5แลว กรณีที่กรรมการหรือผูบริหารทําผิด
กฎระเบียบของบริษัทหรือหน5วยงานกํากับดูแล ก็จะมีบทลงโทษที่ชัดเจน
ผูถือหุนกล5าวชื่นชมการยกระดับธรรมาภิบาลและการใหความสําคัญในเรื่องนี้ของบริษัทซึ่งจะเห็นไดจาก
รายงานประจําปของบริษัทที่ตั้งแต5หนา 170-251 กล5าวถึงเรื่องนี้ แต5เนื่องจากบริษัทมีจํานวนสาขาที่มากจึงทําใหมีเงินเขา
มาในแต5ละสาขามากดวยและล5อแหลมต5อการทุจริต อยากทราบมาตรการป;องกันการทุจริตในเรื่องนี้
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ตอบว5าบริษัทมีมาตรการป;องกันการทุจริตในเรื่องดังกล5าว และจะดําเนินการ
แกไขขอบกพร5องอย5างแน5นอนหากมีการกระทําที่ไม5ถูกตอง
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เมื่อไม5มีผูถือหุนท5านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ที่ประชุมจึงไดพิจารณารับทราบรายงานความคืบหนา
การยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทดังกล5าวขางตน
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดเปYดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม

ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนสอบถามว5า บริษัทมีการขยายสาขาปละ 700 แห5งจึงอยากทราบว5าทิศทางธุรกิจ
ในป 2560 และในอีก 5 ปขางหนาเปDนอย5างไร รวมถึงรูปแบบของการขยายสาขาและจํานวนเงินลงทุนที่จะใชในอีก 5 ป
ขางหนา
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ใหเปDนผูตอบดังนี้ แผนการขยายสาขา
ของบริษัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทนการลงทุน คุณภาพของสาขาที่ไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคา และจะขยายสาขาเขา
ไปในทําเลที่ตอบสนองความตองการของลูกคาอย5างต5อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทมีการลงนามเอ็มโอยูกับผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพย*หลายรายในการขยายสาขาของบริษัท สําหรับเงินลงทุนบริษัทมีการใชเงินปละ 9,000-10,000 ลานบาท
ซึ่งมีการควบคุมและบริหารจัดการในเรื่องการใชเงินเพื่อการลงทุนมาเปDนเวลานานหลายปแลว และแหล5งเงินทุนมาจาก
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ผูถือหุนไดสอบถามถึงการประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารระดับสูง (Directors’ and
Officers’ Liabilities Insurance) ว5าไม5เคยเห็นการประกันลักษณะนี้ใหกรรมการและผูบริหารมาก5อน และถามถึงค5าเบี้ย
ประกันว5าเปDนปละ 1 ลานบาทหรือ 1 ลานเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ตองการทราบถึงความรับผิดชอบของบริษัทประกันว5า
ครอบคลุมเรื่องใดบาง
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายเลขานุการที่ประชุมชี้แจงดังนี้ ค5าเบี้ยประกันเปDนปละ 1 ลานบาท
และบริษัทจดทะเบียนหลายแห5งก็ไดมีการทําประกันประเภทนี้เช5นเดียวกัน กรมธรรม*นี้จะคุมครองกรรมการและผูบริหาร
ที่กระทําการโดยสุจริตซึ่งตองมีความเสี่ยงจากการบริหารงานโดยถือเปDนเรื่องปกติของการดําเนินธุรกิจ และจะไม5คุมครอง
กรรมการและผูบริหารกรณีกระทําการโดยทุจริต
ผูถือหุนไดสอบถามถึงเหตุผลที่ทําใหอัตรากําไรสุทธิลดลงและแนวทางที่บริษัทวางไวเพื่อเพิ่มกําไรสุทธิ และ
แผนการขายหุนธุรกิจแม็คโครเปDนอย5างไร
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ตอบคําถามดังนี้ อัตรากําไรสุทธิของ
บริษัทในป 2559 มีการปรับเพิ่มขึ้นหากเทียบกับป 2558 และแผนการกระจายหุนแม็คโครยังอยู5ในแผนธุรกิจ อย5างไรก็
ตามการเขาซื้อกิจการแม็คโครเปDนการตัดสินใจการลงทุนในระยะยาว และรอโอกาสที่จะกระจายหุนแม็คโครใหผูถือหุน
รายย5อยเมื่อใหผลตอบแทนที่ดีจึงยังไม5มีความจําเปDนตองรีบขายในตอนนี้
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ผูถือหุนใหความเห็นเพื่อการแกไขในครั้งต5อไปว5า หนังสือเชิญประชุมหนา 8 และ 9 เรื่องค5าตอบแทน
กรรมการมีการเขียนซ้ําซอน และหัวขอของแต5ละวาระอยากใหเพิ่มคําว5า “วาระ” เพื่อไม5ใหสับสนกับหัวขอดานใน
เมื่อไม5มีผูถือหุนท5านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก นายธนินท* เจียรวนนท* ประธานที่ประชุมจึง
ไดกล5าวขอบคุณผูถือหุนทุกท5านที่ไดสละเวลามาร5วมประชุมในวันนี้และไดแสดงความคิดเห็นพรอมใหขอแนะนําต5างๆ ที่
เปDนประโยชน*ต5อบริษัท ซึ่งบริษัทจะไดนําไปพิจารณาและดําเนินการตามที่เหมาะสมต5อไปและกล5าวปYดประชุม
อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขาร5วมประชุมในแต5
ละวาระเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 7 รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 6,786,186,333 หุนคิดเปDน 75.54% ของจํานวนหุนที่จําหน5าย
แลวทั้งหมดของบริษัท
ปYดประชุมเมื่อเวลา 15.45 น.
ลงชื่อ

ธนินท เจียรวนนท
(นายธนินท* เจียรวนนท*)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

สุพจน ชิตเกษรพงศ
(นายสุพจน* ชิตเกษรพงศ*)

เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ

สุภาวดี เตชะบูรณะ
(นางสุภาวดี เตชะบูรณะ)

ผูจดบันทึก

รับรองเปDนสําเนารายงานการประชุมที่ถูกตอง

อํารุง สรรพสิทธิ์วงศ
(นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ*)
กรรมการ

ป!ยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล
(นายปYยะวัฒน* ฐิตะสัทธาวรกุล)
กรรมการ
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