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ท่ี IDR02/2019 
วันท่ี  21 กุมภาพันธ� 2562 

เรื่อง  แจ!งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2562  
กําหนดการประชุมผู!ถือหุ!นสามัญประจําป4 2562 และจ6ายเงินป8นผล 
การลงทุนจัดต้ังและดําเนินการร!าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและลาว 
และการจัดต้ัง บริษัท ออล นาว โลจิสติกส� จํากัด 

เรียน กรรมการและผู!จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย�แห6งประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให!ทราบว6าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 
1/2562 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ� 2562 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห!องบอร�ดรูม ชั้น 34 อาคารทรู ทาวเวอร� 
เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห!วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได!มีมติท่ีสําคัญดังนี้ 

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสําหรับป4 2561 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และให!เสนอต6อท่ีประชุมผู!
ถือหุ!นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต6อไป 

2. มีมติให!จ6ายเงินป8นผลสําหรับป4 2561 ให!แก6ผู!ถือหุ!นในอัตราหุ!นละ 1.20 บาท สําหรับผู!ถือหุ!น
จํานวน 8,983,101,348 หุ!น รวมเปQนเงินป8นผลท้ังสิ้น 10,779,721,617.60 บาท คิดเปQนอัตราร!อยละ 54 ของ
กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได!  

การจ6ายป8นผลจะจ6ายให!แก6ผู!ถือหุ!นตามกําหนดรายชื่อผู!ถือหุ!นท่ีมีสิทธิได!รับเงินป8นผล (Record 
Date) ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 และกําหนดจ6ายเงินป8นผลในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 การจ6ายเงินป8นผล
ดังกล6าวจะเสนอให!ท่ีประชุมผู!ถือหุ!นพิจารณาอนุมัติต6อไป 

อนึ่ง ผู!ถือหุ!นประเภทบุคคลธรรมดาท่ีได!รับเงินป8นผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินป8น
ผลคืนได! ตามหลักเกณฑ�ท่ีประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เนื่องจากบริษัทจ6ายจากกําไรท่ีบริษัทได!เสีย
ภาษีเงินได!ไว!แล!วในอัตราร!อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได!เท6ากับ เงินป8นผลคูณ 20/80 

3. มีมติให!แต6งต้ังกรรมการอิสระแทนกรรมการท่ีพ!นจากตําแหน6งตามวาระกลับเข!าเปQนกรรมการ
ของบริษัทใหม6อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการอิสระท่ีต!องออกจากตําแหน6งตามวาระในครั้งนี้ ได!แก6 1) นายผดุง เต
ชะศรินทร� 2) นายปรีดี บุญยัง 3) พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ�สุวรรณ 4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช 5) นางน้ําผึ้ง 
วงศ�สมิทธิ์ โดยจะนําเสนอบุคคลท้ัง 5 ดังกล6าว ต6อท่ีประชุมผู!ถือหุ!นเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังกรรมการทีละ
ตําแหน6งแทนกรรมการท่ีพ!นจากตําแหน6งตามวาระในครั้งนี้ต6อไป 
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4. มีมติอนุมัติค6าตอบแทนกรรมการบริษัทในอัตราเดิมไม6มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติท่ีประชุมผู!ถือ
หุ!นสามัญประจําป4 2561 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2561 ซ่ึงจะได!เสนอต6อท่ีประชุมผู!ถือหุ!นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต6อไป ดังนี้ 

1) ค6าตอบแทนประจํารายเดือน  
 บาท/คน/เดือน 

กรรมการอิสระท่ีเปQนประธานในคณะกรรมการชุดย6อย 120,000 
กรรมการอิสระท่ีเปQนกรรมการในคณะกรรมการชุดย6อย 100,000 
กรรมการอิสระท่ีไม6ได!เปQนกรรมการในคณะกรรมการชุดย6อย 80,000 
ประธานกรรมการ 120,000 
รองประธานกรรมการ 100,000 
กรรมการ 60,000 
หมายเหตุ  1. กรรมการอิสระท่ีทําหน!าท่ีเปQนกรรมการในคณะกรรมการชุดย6อย ได!แก6 

กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและ
บรรษัทภิบาล และ/หรือ กรรมการกําหนดค6าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ 

 2. กรรมการอิสระท่ีทําหน!าท่ีเปQนกรรมการในคณะกรรมการชุดย6อยหลาย
คณะให!ได!รับค6าตอบแทนท่ีอัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว 

2) เงินโบนัส อัตราร!อยละ 0.50 ของป8นผลท่ีมีการจ6ายให!แก6ผู!ถือหุ!น โดยประธานกรรมการ
บริษัทจะเปQนผู!พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดสรรให!กรรมการบริษัทแต6ละ
คน 

นอกเหนือจากค6าตอบแทนท่ีกรรมการได!รับเปQนตัวเงินแล!ว บริษัทได!ให!ค6าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน�อ่ืนได!แก6 การประกันความรับผิดของกรรมการและผู!บริหารระดับสูง (Directors’ and 
Officers’ Liabilities Insurance) ท่ีทุนประกันจํานวน 40 ล!านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเปQน
เบ้ียประกันประมาณ 1 ล!านบาทต6อป4 

5. มีมติให!แต6งต้ังผู!สอบบัญชีคือ นายเจริญ ผู!สัมฤทธิ์เลิศ ผู!สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 
4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู!สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4323 นางมัญชุภา สิงห�สุขสวัสด์ิ ผู!สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6112 และนางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด ผู!สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 
9219 แห6งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปQนผู!สอบบัญชีของบริษัทประจําป4 2562 โดยให!ผู!สอบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต6องบการเงินของบริษัทได! และให!ได!รับ
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ค6าตอบแทนรวมจํานวน 5,750,000 บาทต6อป4 เพ่ิมข้ึนจากป4 2561 จํานวน 337,000 บาท การแต6งต้ังผู!สอบ
บัญชีและกําหนดค6าตอบแทนดังกล6าว จะนําเสนอต6อท่ีประชุมผู!ถือหุ!นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต6อไป 

6. มีมติอนุมัติการแก!ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห�สนธิของบริษัทข!อ 3 วัตถุประสงค�ของบริษัท เพ่ือ
รองรับกับประเภทการค!าและธุรกิจท่ีจะดําเนินการเพ่ิมเติมในอนาคต วัตถุประสงค�ของบริษัทจากเดิมมีจํานวน 
76 ข!อแก!เปQนมีจํานวน 93 ข!อโดยขอแก!ไขวัตถุประสงค�ข!อ (23) (39) และ (48) และเพ่ิมเติมวัตถุประสงค�ข!อ 
(77) ถึง (93) พร!อมท้ังมอบอํานาจให!กรรมการผู!มีอํานาจของบริษัทหรือบุคคลท่ีได!รับมอบหมายจากกรรมการ
ผู!มีอํานาจของบริษัท มีอํานาจแก!ไขเพ่ิมเติมข!อความใดๆ ตามคําแนะนํา ความเห็น หรือคําสั่งของนายทะเบียน
หรือหน6วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข!อง วัตถุประสงค�ท่ีขอแก!ไขเพ่ิมเติมมีดังต6อไปนี้ 

วัตถุประสงค�ท่ีเสนอขอแก�ไข 

(23) 
(วัตถุประสงค�เดิม)  ประกอบกิจการรับเหมาก6อสร!าง อาคารพาณิชย� อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีทํา

การ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค� และงานก6อสร!างอย6างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ
ทํางานโยธาทุกประเภท 

(แก!ไขเปQน)  ประกอบกิจการรับเหมาก6อสร!าง อาคารพาณิชย� อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีทํา
การ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค� และงานก6อสร!างอย6างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ
ทํางานโยธาทุกประเภท รวมถึงการก6อสร!างระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความ
สะดวก และการก6อสร!างอย6างอ่ืนทุกชนิดทุกประเภท 

(39) 
(วัตถุประสงค�เดิม)  ประกอบกิจการให!เช6า ให!เช6าช6วง ซ่ึงอาคาร สํานักงาน สถานท่ีภายในอาคาร 

สํานักงาน เพ่ือใช!เปQนสํานักงานหรือสถานการค!า ตลอดจนอุปกรณ�เครื่องใช!
สํานักงานต6าง ๆ 

(แก!ไขเปQน)  ประกอบกิจการให!เช6า ให!เช6าช6วง ซ่ึงอาคาร สํานักงาน สถานท่ีภายในอาคาร 
สํานักงาน เพ่ือใช!เปQนสํานักงานหรือสถานการค!า ตลอดจนอุปกรณ�เครื่องใช!
สํานักงานต6างๆ ให!บริการสิ่งอํานวยความสะดวกในสํานักงาน เช6น น้ําประปา 
ไฟฟiา โทรศัพท� ให!บริการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด และอ่ืน ๆ 

(48) 
(วัตถุประสงค�เดิม)  ประกอบธุรกิจการจัดทําการออกบัตร จําหน6ายบัตรประเภทต6าง ๆ ตัวอย6างเช6น 

บัตรซ้ือของเชื่อ (ชาร�จการ�ด) บัตรเครดิต (เครดิตการ�ด) บัตรท่ีชําระราคาสินค!า
หรือบริการด!วยวิธีการหักบัญชี (เดบิทการ�ด) บัตรซ้ือสินค!าแบบลดราคา (ดิส
เค!าท�การ�ด) บัตรท่ีชําระเงินล6วงหน!าหรือบัตรท่ีบันทึกมูลค6าเงินค6าสินค!าหรือ
บริการไว!ในบัตร (พรีเพดการ�ด หรือสตอร� แวลู การ�ด) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส� 
หรือบัตรอ่ืนใด และธุรกิจท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องจากกิจการให!บริการบัตรดังกล6าว
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ข!างต!น ให!แก6สมาชิกบัตรหรือลูกค!าของบริษัท เพ่ือใช!ซ้ือสินค!าใด ๆ และ/หรือ
บริการท่ัวไปได!จากสถานประกอบการต6าง ๆ ซ่ึงมีสัญญายอมรับบัตรดังกล6าวเพ่ือ
การขายสินค!าและ/หรือการให!บริการ 

(แก!ไขเปQน)  ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส� ธุรกิจจัดทําการออกบัตร จําหน6ายบัตร
ประเภทต6างๆ ตัวอย6างเช6น บัตรซ้ือของเชื่อ (ชาร�จการ�ด) บัตรเครดิต (เครดิต
การ�ด) บัตรท่ีชําระราคาสินค!าหรือบริการด!วยวิธีการหักบัญชี (เดบิทการ�ด) บัตร
ซ้ือสินค!าแบบลดราคา (ดิสเค!าท�การ�ด) บัตรท่ีชําระเงินล6วงหน!าหรือบัตรท่ีบันทึก
มูลค6าเงินค6าสินค!าหรือบริการไว!ในบัตร (พรีเพดการ�ด หรือสตอร� แวลู การ�ด) 
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส� หรือบัตรอ่ืนใด และธุรกิจท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องจากกิจการ
ให!บริการบัตรดังกล6าวข!างต!น ให!แก6สมาชิกบัตรหรือลูกค!าของบริษัท เพ่ือใช!ซ้ือ
สินค!าใด ๆ และ/หรือบริการท่ัวไปได!จากสถานประกอบการต6างๆ ซ่ึงมีสัญญา
ยอมรับบัตรดังกล6าวเพ่ือการขายสินค!าและ/หรือการให!บริการ 

วัตถุประสงค�ท่ีขอเพ่ิมเติม 

(77)  ประกอบกิจการเพ่ือให!ได!มาซ่ึงประโยชน�ใด ๆ จากการอนุญาตให!บุคคลภายนอกใช!ทรัพย�สินท่ี
เปQนกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรืออยู6ในความครอบครองของบริษัท ซ่ึงรวมถึงแต6ไม6จํากัดเพียงการ
ให!ใช!สถานท่ี เพ่ือเปQนท่ีทํากิจกรรม หรือเพ่ือการติดต้ังตู!จําหน6ายสินค!าแบบหยอดเหรียญ ตู!
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ เครื่องแม6ข6ายคอมพิวเตอร� และการให!บริการสิ่งอํานวยความสะดวกต6าง 
ๆ และบริการอ่ืนใดอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการดังกล6าวข!างต!น 

(78)  ประกอบกิจการซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราต6างประเทศ และเปQนตัวแทนในกิจการดังกล6าว 
(เม่ือได!รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล!ว) 

(79)  การซ้ือ ขาย เช6า เช6าช6วง ให!เช6า ให!เช6าช6วง เช6าซ้ือ ให!เช6าซ้ือและการดําเนินงานเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย�ท่ีเปQนของตนเอง หรือของผู!อ่ืน หรือจัดหาโดยวิธีอ่ืนใด เข!าเปQนเจ!าของ หรือ
ครอบครองไม6ว6าด!วยประการใดๆ ซ่ึงอาคาร อาคารพาณิชย� อาคารชุด อาคารท่ีพักอาศัยรวม 
บ!าน โรงเรือน สถานท่ีทําการพาณิชย� สถานท่ีทําการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงทํา
การลงทุนซ้ือท่ีดินแปลงใหญ6 และแบ6งแยกออกเปQนแปลงเล็ก ไม6ว6าจะเปQนท่ีดินเปล6าหรือท่ีดิน
พร!อมสิ่งปลูกสร!าง เพ่ือการค!า เพ่ือเปQนท่ีอยู6อาศัย หรือเพ่ือการอ่ืนใด การจัดสรรท่ีดินและการ
พัฒนาท่ีดินดังกล6าว (ยกเว!นกิจการท่ีเปQนกิจการเครดิตฟองซิเอร�) 

(80)  ประกอบกิจการให!บริการเครือข6ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) ซ่ึงหมายถึง เครือข6าย
การให!บริการรับส6งข!อมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�จากบัตรเครดิตของผู!ถือบัตรไปยังผู!
ให!บริการซ่ึงออกบัตรเช6นว6านั้น เพ่ืออนุมัติการใช!บัตรในการทํารายการแต6ละรายการ หรือ
รับส6งข!อมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� ตลอดจน การหักทอน
บัญชีระหว6างกัน 
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(81)  ประกอบกิจการการให!บริการเครือข6ายอีดีซี (Electric Data Capture Network : EDC 
Network) ซ่ึงหมายถึงเครือข6ายรับส6งข!อมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�จากบัตรเครดิต 
บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส� หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส�อ่ืนใด ไปยังผู!ให!บริการซ่ึงออกบัตร ท่ีมี
ศูนย�กลาง หรือจุดเชื่อมต6อการรับส6งข!อมูลระหว6างผู!ใช!บริการเครือข6าย 

(82)  ประกอบกิจการการให!บริการสวิตช�ชิ่งในการชําระเงิน (Transaction Switching) ซ่ึงหมายถึง
บริการเปQนศูนย�กลางหรือจุดเชื่อมต6อรับส6งข!อมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�ให!แก6ผู!ให!
บริการตามท่ีตกลงกัน 

(83)  ประกอบกิจการการให!บริการเงินอิเล็กทรอนิกส� (e-Money) ท่ีใช!ซ้ือสินค!า และ/หรือรับบริการ 
ซ่ึงหมายถึงบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส�ท่ีผู!ให!บริการออกให!แก6ผู!ใช!บริการ ซ่ึงจะระบุชื่อหรือไม6ก็
ตาม โดยมีการชําระเงินให!แก6ผู!ให!บริการไว!ล6วงหน!า เพ่ือนําไปใช!ชําระค6าสินค!า ค6าบริการ หรือ
ค6าอ่ืนใด แทนการชําระด!วยเงินสด และได!มีการบันทึกมูลค6าหรือจํานวนเงินท่ีชําระไว!ล6วงหน!า 

(84)  ประกอบกิจการการให!บริการหักบัญชี (Clearing) ซ่ึงหมายถึง บริการรับส6ง ตรวจสอบและ
ยืนยันข!อมูลตามคําสั่งการชําระเงินสําหรับนําไปคํานวณหายอดเงินแสดงความเปQนเจ!าหนี้ หรือ
ลูกหนี้ของผู!ใช!บริการ เพ่ือใช!ข!อมูลดังกล6าวไปทําการชําระดุลระหว6างเจ!าหนี้และลูกหนี้ ท้ังนี้
รวมถึงการจัดการ เพ่ือให!กระบวนการชําระดุลสําเร็จลุล6วงด!วย 

(85)  ประกอบกิจการการให!บริการชําระดุล (Settlement) ซ่ึงหมายถึง บริการระบบการชําระเงินท่ี
ตกลงกันไว!ล6วงหน!าระหว6างผู!ใช!บริการกับผู!ให!บริการเพ่ือให!ผู!ให!บริการปรับฐานะความเปQน
เจ!าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู!ใช!บริการ โดยผู!ให!บริการจะทําการหักบัญชีเงินฝากของผู!ใช!บริการ ซ่ึง
มีฐานะเปQนลูกหนี้ หรือรับชําระหนี้โดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีตกลงกัน แล!วปรับบัญชีเงินฝากของ
ผู!ใช!บริการซ่ึงมีฐานะเปQนเจ!าหนี้ หรือชําระเงินด!วยวิธีอ่ืนใด เพ่ือให!หนี้ดังกล6าวระงับไป 

(86)  ประกอบกิจการการให!บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�ผ6านอุปกรณ�อย6างหนึ่งอย6างใด หรือ
ผ6านทางเครือข6าย 

(87)  ประกอบกิจการการให!บริการรับชําระเงินแทน ซ่ึงหมายถึง บริการรับชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส�แทนเจ!าหนี้ 

(88)  ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟiาท้ังในประเทศ และต6างประเทศ อันหมายความรวมถึงการ 
ซ้ือ ขาย สํารวจ พัฒนา จัดหา จัดจ!าง แปรสภาพ วางแผน สร!าง ตรวจสอบ วิเคราะห� 
ออกแบบ ติดต้ัง ผลิต จัดซ้ือ จัดให!ได!มา จัดส6ง บํารุงรักษา สะสม สํารอง ประมูล รับเหมา
ก6อสร!าง ซ6อมแซม นําเข!า ส6งออก และดําเนินงานต6าง ๆ ท่ีเก่ียวกับพลังงานไฟฟiา แหล6ง
พลังงานอันได!มาจากธรรมชาติ น้ํา ลม ความร!อนธรรมชาติ แสงแดด แร6ธาตุ หรือเชื้อเพลิง 
เปQนต!นว6า น้ํามัน ถ6านหิน วัตถุเคมีจากถ6านหิน หรือกxาซและงานอ่ืนท่ีส6งเสริมกิจการเช6นว6านั้น 
รวมถึงแหล6งพลังงานหมุนเวียน แหล6งพลังงานทดแทน 
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(89)  ประกอบธุรกิจนําสิ่งเหลือใช! วัสดุเหลือใช! วัสดุคงเหลือหลังจากใช! มาแปรรูป แปรสภาพ 
พัฒนา รีไซเคิล (Recycle) พัฒนา ปรับปรุง แก!ไข และจัดการโดยประการอ่ืน เพ่ือใช!เอง หรือ
เพ่ือการค!า ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน อาทิ เช6น เม็ดพลาสติก และสินค!าอุปโภคทุกชนิดทุกประเภท 

(90)  ประกอบธุรกิจขายส6ง ขายปลีก จําหน6าย นําเข!า ส6งออก ผลิต รับจ!างผลิต รับฝากขาย และ
เปQนนายหน!าหรือตัวแทนนําเข!าและจําหน6ายเคมีภัณฑ� เวชภัณฑ� (medical supplies) เภสัช
ภัณฑ� (pharmaceuticals) ยา เครื่องมือแพทย� ผลิตภัณฑ�สําหรับบํารุงรักษาสุขภาพและความ
งาม (health and beauty care products) เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ�เสริมความงาม อุปกรณ�
เพ่ือการรักษาสุขภาพอนามัยส6วนบุคคล ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร วิตามิน เกลือแร6 อาหาร 
อาหารเพ่ือการควบคุมน้ําหนัก เครื่องด่ืม ผลิตภัณฑ�สําหรับเด็กทารก อุปกรณ�ทําความสะอาด 
อุปกรณ�ไฟฟiา หนังสือ นิตยสาร เครื่องแต6งกาย และสินค!าอุปโภคบริโภค ตลอดจนผลิตภัณฑ�
อ่ืน ๆ ท่ีมีการขายกันแต6เฉพาะในกิจการลักษณะเดียวกัน 

(91)  บริการตรวจสุขภาพร6างกายเบ้ืองต!น ตรวจค6าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด วัด
ความดันโลหิต ตรวจพันธุกรรม ให!คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและความงาม 
ให!บริการเสริมความงาม นวดหน!า นวดร6างกาย นวดเพ่ือการผ6อนคลาย ให!บริการฝyกอบรม 
ด!านเภสัชกรรม การดูแลรักษาและตรวจสุขภาพ 

(92)  ประกอบกิจการขายสินค!าและโฆษณาในหนังสือสื่อสิ่งพิมพ� โปสเตอร� แผ6นพับ โทรทัศน� 
วิทยุกระจายเสียงและสื่อช6องทางอิเล็กทรอนิกส� (โดยไม6ใช6การขายตรง และตลาดแบบตรง) 

(93)  ประกอบกิจการขายสินค!าและบริการตามท่ีกําหนดไว!ในวัตถุประสงค� โดยเครื่องจําหน6ายสินค!า
อัตโนมัติ 

ซ่ึงจะได!นําเสนอต6อท่ีประชุมผู!ถือหุ!นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต6อไป 

7. มีมติให!กําหนดวันประชุมสามัญผู!ถือหุ!นประจําป4 2562 ในวันศุกร�ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 
14.00 น. ณ ห!องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชั่นฮอลล� สถาบันการจัดการป8ญญาภิวัฒน� เลขท่ี 85/1 หมู6 2 
ถนนแจ!งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกําหนดรายชื่อผู!ถือหุ!นท่ีมีสิทธิเข!าร6วม
ประชุมสามัญผู!ถือหุ!น (Record Date) ในวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ท้ังนี้ ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้ 

วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมผู!ถือหุ!นสามัญประจําป4 2561 
วาระท่ี 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต6อท่ีประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงาน

ของบริษัทในรอบป4ท่ีผ6านมา 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป4 สิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ6ายเงินป8นผล  
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ!นจากตําแหน6งตามวาระ 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค6าตอบแทนกรรมการ 
วาระท่ี 7 พิจารณาแต6งต้ังผู!สอบบัญชีและกําหนดค6าตอบแทน 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแก!ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห�สนธิของบริษัทข!อ 3 วัตถุประสงค�

ของบริษัท 
วาระท่ี 9  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  

เพ่ือเปQนการรักษาสิทธิและผลประโยชน�ของผู!ถือหุ!นในกรณีท่ีผู!ถือหุ!นไม6สามารถเข!าร6วมประชุมได! 
และมีความประสงค�จะมอบฉันทะให!กรรมการของบริษัทลงมติแทน คณะกรรมการบริษัทได!
มอบหมายให! นายผดุง เตชะศรินทร� กรรมการอิสระ นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ� และนายธานินทร� 
บูรณมานิต กรรมการของบริษัทเปQนผู!รับมอบฉันทะ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได!มอบอํานาจให!นายก6อศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ และนายอํารุง สรรพ
สิทธิ์วงศ� มีอํานาจภายใต!ข!อจํากัดของกฎหมายในการดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข!องกับการเรียก
ประชุมและจัดประชุมผู!ถือหุ!นสามัญประจําป4 2562 รวมถึงการแก!ไข และ/หรือ เพ่ิมเติมวาระ
การประชุมผู!ถือหุ!นสามัญประจําป4 2562 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือสถานท่ีจัดการ
ประชุม รวมถึงวันกําหนดรายชื่อผู!ถือหุ!น (Record Date) เพ่ือกําหนดรายชื่อผู!ถือหุ!นท่ีมีสิทธิเข!า
ร6วมประชุมผู!ถือหุ!นสามัญและรับเงินป8นผล 

8. มีมติอนุมัติให!ดําเนินการเจรจาและตกลงเพ่ือการเข!าทําสัญญาแฟรนไชส�หลัก (Master 
Franchise Agreement) ในการลงทุนจัดต้ังและดําเนินการร!าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและประเทศ
ลาว ท้ังนี้บริษัทได!มีการลงนามในบันทึกข!อตกลงเบ้ืองต!น (Indicative Term Sheet) กับ 7-Eleven, Inc. 
สําหรับการได!รับสิทธิแฟรนไชส�ในการจัดต้ังและดําเนินการร!าน 7-Eleven ดังกล6าวเรียบร!อยแล!วเม่ือวันท่ี 29 
มกราคม 2562 โดยมีกําหนดระยะเวลาของบันทึกข!อตกลงเบ้ืองต!นฉบับนี้จะสิ้นสุดลงเม่ือมีการลงนามใน
สัญญาแฟรนไชส�หลัก ซ่ึงคาดหมายว6าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสท่ี 2/2562 อย6างไรก็ตามสามารถขยาย
ระยะเวลาได!โดยความเห็นชอบของคู6สัญญา การลงนามในบันทึกข!อตกลงดังกล6าว บริษัทไม6มีภาระผูกพันท่ี
จะต!องลงนามในสัญญาแฟรนไชส�หลักกับ 7-Eleven, Inc. แต6อย6างใด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได!มอบอํานาจให!นายก6อศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ และนายอํารุง สรรพ
สิทธิ์วงศ� เปQนผู!ท่ีได!รับมอบหมาย และมีอํานาจมอบหมายช6วงให!ฝ}ายจัดการเพ่ือดําเนินการเจรจา ข!อกําหนด 
เง่ือนไขรายละเอียด การเข!าทําสัญญาแฟรนไชส�หลัก (Master Franchise Agreement) ท้ัง 2 ประเทศ 
รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องเพ่ือใช!ประกอบการทําสัญญาดังกล6าว 

9. มีมติกําหนดชื่อกรรมการผู!มีอํานาจผูกพันบริษัทเปQนดังนี้ “นายก6อศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ หรือนาย
ประเสริฐ จารุพนิช หรือนายธานินทร� บูรณมานิต คนใดคนหนึ่งลงนามร6วมกับ นายป�ยะวัฒน� ฐิตะสัทธาวรกุล 
หรือนายสุภกิต เจียรวนนท� หรือนายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ� หรือนายณรงค� เจียรวนนท� หรือนายพิทยา เจียร
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วิสิฐกุล หรือนายอดิเรก ศรีประทักษ� รวมเปQนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท โดยไม6มีข!อจํากัดอํานาจ
ของกรรมการ” 

10. รับทราบการจัดต้ังบริษัทย6อยของบริษัทเพ่ือดําเนินธุรกิจบริการจัดส6งพัสดุและสินค!าด6วน
ภายในประเทศชื่อ “บริษัท ออลล� นาว โลจิสติกส� จํากัด” และการเปลี่ยนชื่อบริษัท ไดนามิค แมนเนจเม!นท� 
จํากัด ซ่ึงเปQนบริษัทย6อยของบริษัทและทําธุรกิจบริหารจัดการคลังสินค!า เปQน “บริษัท ออลล� นาว แมนเนจ
เม!นท� จํากัด” 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายเกรียงชัย  บุญโพธิ์อภิชาติ) 

Chief Financial Officer 

ผู!มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 

 
 


