สิ่งที่สงมาดวย ลําดับ 2

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
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.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช
2. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ+สุวรรณ
3. นายผดุง

เตชะศรินทร+

4. นายปรีดี
5. นางน้ําผึ้ง
6. นายธนินท+
7. นายก5อศักดิ์
8. นายอํารุง
9. นายอดิเรก
10. นายสุภกิต
11. นายณรงค+
12. นายพิทยา
13. นายปYยะวัฒน+
14. นายธานินทร+

บุญยัง
วงศ+สมิทธิ์
เจียรวนนท+
ไชยรัศมีศักดิ์
สรรพสิทธิ์วงศ+
ศรีประทักษ+
เจียรวนนท+
เจียรวนนท+
เจียรวิสิฐกุล
ฐิตะสัทธาวรกุล
บูรณมานิต

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนด
ค5าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการและกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการ
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร
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กรรมการบริษัทที่ลาประชุม
1. นายประเสริฐ จารุพนิช
กรรมการ
กรรมการทั้งหมด 15 คน เขาร5วมประชุม 14 คนคิดเปDนสัดส5วนของกรรมการที่เขาร5วมประชุม 93.33%
ผูบริหารของบริษทั ที่เขารวมประชุม
1. นายวิเศษ
วิศิษฏ+วิญ\ู
2. นายทวีศักดิ์ แกวรัตนป.ทมา
3. นายสุรพันธ+ ปุสสเด็จ
4. นายสุวิทย+
กิ่งแกว
5. นายสกล
เตชะสถาพร
6. นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายสุพจน+
นายกฤษดา
นายณรงศักดิ์
นายวรเดช
นายบัญญัติ
นางมาลี
นายสุพจน+
นางสาวสุภาวดี

ชิตเกษรพงศ+
เอื้อปYยะชาติ
ภูมิศรีสอาด
หงศ+เดชานันท+
คํานูณวัฒน+
ดิฐวรรณกุล
วชิรจิรากร
เตชะบูรณะ

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
ผูช5วยประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อ
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ศูนย+การเงินกลุ5ม สํานักลงทุนสัมพันธ+ และ
สํานักวางแผนกลยุทธ+ธุรกิจ
เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจัดการ สํานักตรวจสอบ
รองกรรมการผูจัดการ สํานักประสานรัฐกิจ
รองกรรมการผูจัดการ สํานักบัญชี
ผูช5วยกรรมการผูจัดการ สํานักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ+องค+กร
ผูช5วยกรรมการผูจัดการ สํานักบัญชีตา5 งประเทศ
ผูช5วยกรรมการผูจัดการ สํานักบัญชีการศึกษาและงบการเงินรวม
ผูช5วยกรรมการผูจัดการ หน5วยงานเลขานุการบริษัท

ผูสอบบัญชีของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด)
1. นายเจริญ
ผูสัมฤทธิ์เลิศ
2. นางมัญชุภา สิงห+สุขสวัสดิ์
ผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป,นสักขีพยานในการนับคะแนน (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด)
1. นางสาวณิชา ชัยเกียรติยศ
(ไม5ไดเปDนผูมีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท)
อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
1. นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ+
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บรรยากาศก5อนเริ่มการประชุม
บริษัทไดจัดสถานที่บริเวณชั้น 1 อาคารคอนเวนชั่นฮอลล+ เปDนที่จัดกิจกรรมการทําธุรกิจของหน5วยงานต5างๆ
ของบริษัทและบริษัทย5อยไดแก5 สํานักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ+องค+กร สํานักกิจกรรมสังคม บจ.ทเวนตี้โฟร+
ชอปปY`ง วิทยาลัยเทคโนโลยีป.ญญาภิวัฒน+ สถาบันการจัดการป.ญญาภิวัฒน+ รานคัดสรร และโรงเรียนสาธิตสถาบันการ
จัดการป.ญญาภิวัฒน+ เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต5อสังคม รวมทั้งไดจัดใหผูถือหุนไดรับชมวีดิทัศน+เกี่ยวกับ
กิจกรรมดังกล5าวบนจอในหองประชุม
เริ่มการประชุม : เวลา 14.00 น.
นายสุพจน+ ชิตเกษรพงศ+ เลขานุการบริษัท ไดกล5าวตอนรับผูถือหุนที่เขาร5วมประชุมสามัญประจําป 2561
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+การประชุมซึ่งเปDนอาสาพิทักษ+สิทธิผูถือหุน สมาคมส5งเสริมผูลงทุนไทย และผูบริหารของบริษัท ที่เขาร5วม
ประชุมเพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามของผูถือหุน
ตามขอบังคับของบริษัทนายธนินท+ เจียรวนนท+ ประธานกรรมการ จะทําหนาที่เปDนประธานในที่ประชุม
นายสุพจน+ ชิตเกษรพงศ+ ไดรายงานต5อประธานที่ประชุมว5า จากจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 45,776 ราย มีผูถือ
หุนเขาร5วมประชุมดวยตนเอง 631 ราย ถือหุนรวม 30,259,068 หุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมจํานวน
ทั้งสิ้น 2,715 ราย ถือหุนรวม 6,885,161,337 หุน รวมผูเขาประชุม 3,346 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 6,915,420,405 หุน คิด
เปDน 76.98% เกินกว5า 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหน5ายแลวทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจํานวนรวม 8,983,101,348 หุน ครบ
เปDนองค+ประชุมตามขอบังคับของบริษัท
จากนั้นประธานไดกล5าวเปYดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 และมอบหมายนายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
รองประธานกรรมการ ใหทํ า หนาที่ใ นการดํา เนิน การประชุ ม ต5อไป นายก5 อศั ก ดิ์ ไชยรั ศมี ศั กดิ์ ไดแต5ง ตั้ งนายสุ พ จน+
ชิตเกษรพงศ+ เลขานุการบริษัทเปDนเลขานุการที่ประชุม และไดขอใหเลขานุการที่ประชุมชี้แจงต5อที่ประชุมถึงวิธีการออก
เสียงลงคะแนนดังนี้
การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้มีเพียงวาระที่เปDนปกติ และไม5มีผูถือหุนเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได
ประกาศเชิญชวนผ5านหนาเว็บไซต+ของบริษัท และบริษัทจะดําเนินการประชุมใหเปDนไปตามขอบังคับของบริษัท โดยเรียง
ตามระเบียบวาระที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม และจะไม5มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ เวนแต5เพื่อแสดงความ
คิดเห็นหรือมีขอซักถามเพิ่มเติมเท5านั้น
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ตามขอบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเท5ากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู5
โดยถือว5าหุนหนึ่งมีหนึ่งเสียงเพื่อไม5ใหเปDนการเสียเวลาอันมีค5าของท5านผูถือหุน ประธานฯ จะใชวิธีถามในแต5ละ วาระว5าจะ
มีผูคัดคานหรืองดออกเสียงหรือไม5 ถาไม5มีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง ใหถือว5าท5านผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่
นําเสนอ หากมีผูถือหุนท5านใดคัดคาน ไม5เห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหใชใบลงคะแนนที่บริษัทจัดใหสําหรับการออกเสียง
ลงคะแนนดวยระบบบาร+โคดพรอมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้นเพื่อเจาหนาที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม5
เห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะไม5เก็บบัตรสําหรับกรณีเห็นดวย สําหรับการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต5ละระเบียบ
วาระ บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม5เห็นดวย และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถามี) หักออกจากจํานวน
เสียงทั้งหมดที่เขาร5วมประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว5าเปDนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระ
นั้น ซึ่งการนับผลคะแนนของแต5ละวาระจะเปDนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและขอบังคับของบริษัท โดยกรณีที่ถือเปDน
บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม5ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช5น ลงคะแนนเสียงเกินกว5าหนึ่งช5อง หรือกรณีที่มีการ
ขีดฆ5าในบัตรลงคะแนนโดยไม5ลงชื่อกํากับบริเวณที่ขีดฆ5านั้น หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียงโดยไม5ใช5กรณีคัสโตเดียน
เปDนตน ส5วนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขาร5วมประชุมแทน และเปDนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค+ของท5านผูถือหุนนั้น บริษัทไดนําคะแนนเสียงเห็นดวย ไม5เห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามที่ระบุไวในหนังสือมอบ
ฉันทะบันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอร+เพื่อการลงมติตามวาระไวแลวตั้งแต5เวลาที่ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขาร5วม
ประชุม และเพื่อใหการประชุมเปDนไปอย5างต5อเนื่องจะขอใหที่ประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต5อไปก5อน และเมื่อ
เจาหนาที่ไดตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบรอยแลวจะไดแจงรายละเอียดผลการนับคะแนนเสียงของแต5ละวาระนั้นใหที่
ประชุมทราบ โดยแบ5งเปDนคะแนนเสียงเห็นดวย ไม5เห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเปDนสัดส5วนรอยละของผูถือ
หุนตามมติที่ตองใช
นอกจากนี้เพื่อความโปร5งใสในการนับคะแนน บริษัทไดเชิญตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด ซึ่งไม5ไดเปDนผูมีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทมาเปDนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเปDนสักขีพยานในการ
นับคะแนน
หลังจากนัน้ นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต5อไปนี้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดเสนอรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2560 ซึ่งไดจัดทําภายใน 14 วันนับแต5วันประชุมผูถือหุน และจัดส5งใหกระทรวงพาณิชย+และตลาดหลักทรัพย+แห5งประเทศ
ไทยภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงเผยแพร5บนเว็บไซด+ของบริษัท (www.cpall.co.th) และไดส5งใหผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมแลว เพื่อใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดสอบถามผูถือหุนว5าจะมีผูใดทักทวงหรือขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม5
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เมื่อไม5มีผูถือหุนท5านใดทักทวงหรือขอแกไขรายงานการประชุม นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ จึงไดขอใหที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 ดวย
คะแนนเสียงดังนี้
ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,942,826,752 หุน
ออกเสียงลงคะแนน
6,942,400,452
เห็นดวย
6,942,400,452
ไม5เห็นดวย
0
งดออกเสียง
426,300
บัตรเสีย
0

หุน
เสียง คิดเปDน
เสียง คิดเปDน
หุน
หุน

100.0000 %
0.0000 %

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต5อที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผ5าน
มา
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดมอบหมายใหนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผูจัดการอาวุโสศูนย+
การเงินกลุ5ม สํานักลงทุนสัมพันธ+ และสํานักวางแผนกลยุทธ+ธุรกิจ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2560 ต5อ
ที่ประชุม โดยสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลตอการดําเนินงาน
ป 2560 แมว5าจะเริ่มมีสัญญาณของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย5างต5อเนื่องแต5โดยส5วนใหญ5จะขับเคลื่อนโดย
ภาคการส5 ง ออกที่ ยั ง ขยายตั ว ดี ต ามการคาโลกที่ ฟi` น ตั ว และธุ ร กิ จ การท5 อ งเที่ ย วที่ ข ยายตั ว ตามการเติ บ โตของกลุ5 ม
นักท5องเที่ยวจีนเปDนสําคัญ
ในภาคธุรกิจคาปลีกผูประกอบการต5างปรับตัวพัฒนาสิ่งใหม5ๆ ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย5างรวดเร็ว โดยสมาคมผูคาปลีกไทยประเมินว5าภาพรวมธุรกิจคาปลีกป 2560 มีการขยายตัวรอย
ละ 3.4 โดยจํานวนรานคาปลีกประเภทรานสะดวกซื้อลักษณะกลุ5มรานย5อยภายใตบริษัทเดียวกัน (Chain store) มีทั้งสิ้น
15,883 สาขาเพิ่มขึ้น 1,036 สาขา
สรุปผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทสําหรับป: 2560
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายไดรวม 302,584 ลานบาทเพิ่มขึ้นรอยละ 8.7 จากปก5อนและมี
กําไรสุทธิ 16,618 ลานบาทเพิ่มขึ้นรอยละ 17.9 จากปก5อน ในขณะที่งบการเงินรวมบริษัทมีรายไดรวม 489,403 ลาน
บาทเพิ่มขึ้นรอยละ 8.3 จากปก5อน และมีกําไรสุทธิ 19,908 ลานบาทเพิ่มขึ้นรอยละ 19.4 จากปก5อน

20

ผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย5อยสามารถจําแนกเปDน 2 กลุ5มธุรกิจไดแก5 (กลุ5ม1) ธุรกิจรานคาสะดวกซื้อและธุรกิจอื่นๆ
และ (กลุ5ม2) ธุรกิจศูนย+จําหน5ายสินคาระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง โดยในป 2560 มีสัดส5วนรายได
รวม (ก5อนหักรายการระหว5างกัน) และกําไรก5อนค5าใชจ5ายภาษีเงินได (ก5อนหักรายการระหว5างกัน) อยู5ในระดับที่ใกลเคียง
กับปก5อนดังนี้
รายไดรวม
กําไร
ธุรกิจกลุ5มที่ 1
64%
75%
ธุรกิจกลุ5มที่ 2
36%
25%
ประเภทของรานสาขา
บริษัทมุ5งเนนการสรางเครือข5ายรานสาขาในทําเลที่ดีเพื่ออํานวยความสะดวกและเขาถึงความตองการของ
ลูกคาในทุกชุมชน ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต5างจังหวัด ในรูปแบบของรานบริษัท ราน Store Business Partner
(SBP) และรานคาที่ไดรับสิทธิช5วงในอาณาเขต รวมถึงการพัฒนารานในสถานีบริการน้ํามันและรานที่ตั้งเปDนเอกเทศ
(Stand Alone) โดยตั้งเป;าหมายที่จะขยายสาขาจํานวน 700 สาขาต5อป โดยในระหว5างป 2560 กลุ5มธุรกิจรานคาสะดวก
ซื้อไดมีการขยายสาขารานเซเว5นอีเลฟเว5นทั้งประเภทรานบริษัท ราน SBP และรานคาที่ไดรับสิทธิช5วงอาณาเขตรวมทั้งสิ้น
726 สาขาตามเป;าหมาย ทําให ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีจํานวนรานสาขาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 10,268 สาขา แบ5งเปDน
รานบริษัท
ราน SBP
รานคาทีไ่ ดรับสิทธิชว5 งอาณาเขต

4,530 สาขา คิดเปDนรอยละ 44 เพิ่มขึ้น 325 สาขา
5,017 สาขา คิดเปDนรอยละ 49 เพิ่มขึ้น 372 สาขา
721 สาขา คิดเปDนรอยละ 7 เพิ่มขึ้น 29 สาขา

อัตราการเติบโตของยอดขายสินคา
ในป 2560 ธุรกิจรานสะดวกซื้อมีรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการรวม 278,751 ลานบาทเพิ่มขึ้น
จากปก5อนคิดเปDนรอยละ 87. ยอดขายเฉลี่ยของรานเดิมมีอัตราการเติบโตเท5ากับรอยละ 1.6 มียอดขายเฉลี่ยต5อรานต5อวัน
เท5ากับ 79,786 บาทมียอดซื้อสินคาต5อครั้งประมาณ 67 บาท และมีจํานวนลูกคาต5อรานต5อวันเฉลี่ย 1,184 คน
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝ?ายจัดการ (งบการเงินรวม)
ในรอบป 2560 บริษัทและบริษัทย5อยมีรายไดรวม 489,403 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปก5อนคิดเปDนรอยละ 8.3
สาเหตุสําคัญที่ทําใหรายไดรวมเพิ่มขึ้นนั้นยังคงมาจากการขายสินคาและค5าบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจรานสะดวกซื้อ
ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ และรายไดจากธุรกิจศูนย+จําหน5ายสินคาระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใตชื่อ
“แม็คโคร” ซึ่งเปDนไปตามกลยุทธ+ของบริษัทและบริษัทย5อยในการขยายสาขาเพื่อรองรับการพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตของ
ลูกคาทําใหลูกคาในแต5ละพื้นที่สามารถเขาถึงสินคาไดโดยสะดวก รวมถึงการนําเสนอสินคาและบริการที่ตรงกับความ
ตองการของลูกคาไดอย5างต5อเนื่องและเหมาะสม
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บริษัทและบริษัทย5อยมีตนทุนและค5าใชจ5ายรวม 457,905 ลานบาทเพิ่มขึ้นรอยละ 8.2 จากปก5อน ในขณะที่
กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 10.2 และรอยละ 19.4 จากปก5อนตามลําดับ
ค5าใชจ5ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นรอยละ 9.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาของธุรกิจราน
สะดวกซื้อในประเทศไทยและธุรกิจสยามแม็คโครทั้งในและต5างประเทศ
บริษัทมีอัตราการทํากําไรในทุกระดับปรับเพิ่มขึ้นจากปก5อนเนื่องจากบริษัทและบริษัทย5อยมีรายไดเพิ่มขึ้น มี
การจัดการและพัฒนาระบบในการคัดสรรสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากขึ้น มีสัดส5วนของสินคาที่มีกําไร
ขั้น ตนสู ง ขึ้ น มี ก ารบริ หารจั ด การค5 า ใชจ5 า ยอย5 า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ในขณะที่ มี ต นทุ น ทางการเงิ น ที่ ล ดลงและยั ง ไดรั บ
ผลประโยชน+ทางดานภาษีจากการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนสําหรับการลงทุน
ในป 2559 - 2560
เงินทุนหมุนเวียน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย5อยมีเงินสด เงินฝากธนาคาร รวมทั้งสิ้น 28,879 ลาน
บาท คิดเปDนสัดส5วนรอยละ 8.0 ของสินทรัพย+รวมลดลงจากปที่แลวเล็กนอย แต5สภาพคล5องโดยรวมของบริษัทและบริษัท
ย5อยยังอยู5ในเกณฑ+ดีและยังมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดี เห็นไดจากวงจรเงินสดของบริษัทและบริษัทย5อยที่ติดลบ 42
วันเปDนผลมาจากระยะเวลาขายสินคาจํานวน 27 วัน มีระยะเวลาชําระหนี้ 70 วันและระยะเวลาเก็บหนี้ 1 วัน
บริษัทและบริษัทย5อยมีอัตราผลตอบแทนต5อสินทรัพย+รวมเฉลี่ยและอัตราผลตอบแทนต5อส5วนของผูถือหุน
เฉลี่ยรอยละ 5.6 และรอยละ 30.5 ตามลําดับ
ความสามารถในการชําระหนี้
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย5 อยมี อั ต ราส5 ว นหนี้ สิ น สุ ท ธิ ต5 อ ส5 ว นผู ถื อหุ นตามนิ ย าม
ขอกําหนดสิทธิ 1.44 เท5าลดลงเมื่อเทียบกับช5วงเดียวกันของปก5อนซึ่งมีอัตรา 2.08 เท5า เนื่องจากส5วนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น
จากการที่บริษัทสามารถทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นรวมถึงการออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
นอกจากนี้บริษัทมีแผนการลดภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยอย5างต5อเนื่องดวยการจ5ายชําระคืนเงินกูจากกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการจัดสรรเงินป.นผลและเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ ดังนั้นอัตราส5วนหนี้สิน
สุทธิต5อส5วนของผูถือหุนจะมีแนวโนมลดลง โดยบริษัทมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิตามภาระหนาที่ของผูออกหุน
กู ซึ่งบริษัทตองดํารงไวซึ่งอัตราส5วนหนี้สินสุทธิต5อส5วนของผูถือหุน (Net Debt to Equity Ratio) โดยคํานวณตามขอมูล
ในงบการเงินรวมประจํางวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของแต5ละงวดบัญชีที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว
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ประมาณการงบลงทุนสําหรับธุรกิจสะดวกซื้อ
บริษัทวางแผนที่จะลงทุนเปYดรานสาขาใหม5อีกประมาณ 700 สาขาในป 2561 โดยคาดว5าจะใชงบลงทุน
ประมาณ 9,500 – 10,000 ลานบาทเพื่อใชสําหรับการเปYดรานสาขาใหม5 การปรับปรุงรานเดิม การลงทุนอื่นๆ อาทิ
โครงการใหม5 ศูนย+กระจายสินคา สินทรัพย+ถาวร และระบบสารสนเทศ
การปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและนโยบายการกํากับดูแลกิจการสําหรับป: 2560
ของบริษัทมีพัฒนาการที่สําคัญสรุปไดดังนี้
1. บริษัทไดรับการคัดเลือกใหเปDนบริษัทชั้นนําในกลุ5มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส+ กลุ5มตลาดเกิดใหม5หมวด
อุตสาหกรรมธุรกิจคาปลีกอาหารและสินคาอุปโภคบริโภค ประจําป 2560 ถือเปDนบริษัทไทยและบริษัทในภูมิภาคเอเชีย
เพียงแห5งเดียวที่ผ5านการคัดเลือกในหมวดอุตสาหกรรมนี้
2. คณะกรรมการแนวร5วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต5อตานการทุจริตไดใหการรับรองบริษัทเปDน
สมาชิกของแนวร5วมปฏิบัติฯ โดยใบรับรองดังกล5าวมีอายุ 3 ปนับจากวันที่มีมติใหการรับรอง
3. จัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการสําหรับคณะกรรมการ
บริษัท
4. ปรับปรุงแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยเพิ่มเติมหนาที่และความรับผิดชอบในการ
สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง เช5น ความเสี่ยงดานภาษีอากร ความเสี่ยงดาน
การทุจริต เปDนตน
5. ปรับปรุงแกไขคู5มือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางานและแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแล
กิจการสําหรับผูบริหารและพนักงาน
6. จัดทํานโยบายต5างๆ ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี การรักษาสิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติดานแรงงาน การบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต5าง การจัดหาอย5างยั่งยืนและแนวปฏิบัติ
สําหรับคู5คาธุรกิจ การว5าจางที่ปรึกษา เปDนตน
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดเปYดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต5างๆที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของบริษัท
เมื่อไม5มีผูถือหุนท5านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ที่ประชุมจึงไดรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป 2560 ดังกล5าวขางตน
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดมอบหมายให เลขานุการที่ประชุม รายงานต5อที่ประชุมเพื่อขอใหพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตไดตรวจสอบและไดผ5านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว และไดจัดส5งใหแก5ผูถือหุน
ล5วงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
- รวมสินทรัพย+
- รวมส5วนของผูถือหุน
- รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ
- รวมรายได
- กําไรสําหรับป
- กําไรต5อหุนขั้นพื้นฐาน

บาท
279,709,757,556
62,988,097,089
278,751,086,839
302,584,320,433
16,617,696,792
1.77

งบการเงินรวม
- รวมสินทรัพย+
- รวมส5วนของผูถือหุน
- รวมส5วนของผูถือหุนของบริษัท
- รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ
- รวมรายได
- กําไรสําหรับป
- กําไรส5วนที่เปDนของผูถือหุนของบริษัท
- กําไรต5อหุนขั้นพื้นฐาน

360,298,565,677
80,228,780,271
75,332,915,603
471,069,225,169
489,403,249,770
20,019,042,052
19,907,708,161
2.14

นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดเปYดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายการเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชี
กําไรขาดทุนดังกล5าวขางตน
เมื่อไม5มีผูถือหุนท5านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงไดแจงการลงมติวาระนี้ว5าตองผ5านการอนุมัติดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดวยคะแนนเสียงเปDนเอกฉันท+ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนดังนี้
24

ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,943,200,769 หุน
ออกเสียงลงคะแนน
6,940,164,069
เห็นดวย
6,940,164,069
ไม5เห็นดวย
0
งดออกเสียง
3,036,700
บัตรเสีย
0

หุน
เสียง คิดเปDน
เสียง คิดเปDน
หุน
หุน

100.0000 %
0.0000 %

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ5ายเงินป.นผล
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดมอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมรายงานต5อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรร
กําไรและอนุมัติการจ5ายเงินป.นผล ดังนี้

ตามขอบังคับของบริษัทขอ 37 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปส5วนหนึ่งไวเปDนทุนสํารองตามกฎหมาย
ไม5นอยกว5ารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกว5าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม5
นอยกว5ารอยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว5านั้น
ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชําระแลว 8,983,101,348
บาทและมีทุนสํารองตามกฎหมาย 900 ลานบาทถวนคิดเปDนรอยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามขอบังคับของบริษัท
แลวจึงไม5มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิประจําป 2560 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
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โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ+ 2561 เมื่อพิจารณาถึง
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทแลว คณะกรรมการบริษัทเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
จ5ายเงินป.นผลแก5ผูถือหุนจากผลประกอบการระหว5างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัทมีกําไร
สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 16,617,696,792 บาท คิดเปDนอัตรากําไร 1.77 บาทต5อหุน ประกอบกับมีกําไร
สุทธิของงบการเงินรวมในส5วนที่เปDนของบริษัทจํานวน 19,907,708,161 บาท คิดเปDนอัตรากําไร 2.14 บาทต5อหุน โดย
จ5ายเงินป.นผลในอัตราหุนละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค+) สําหรับผูถือหุนจํานวน 8,983,101,348 หุน รวมเปDนเงินป.น
ผลทั้งสิ้น 9,881,411,482.80 บาท คิดเปDนรอยละ 59 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได
ซึ่งการจ5ายป.นผลดังกล5าวขางตนเปDนไปตามนโยบายการจ5ายป.นผลของบริษัทที่กําหนดไว โดยจ5ายใหแก5ผูถือหุนตาม
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินป.นผล (record date) ในวันที่ 30 เมษายน 2561 และกําหนดจ5ายเงินป.นผลใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
นอกจากนี้ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ไดรับเงินป.นผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินป.นผลคืน
ได ตามหลักเกณฑ+ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เนื่องจากบริษัทจ5ายจากกําไรที่บริษัทไดเสียภาษีเงินไดไวแลว
ในอัตรารอยละ 20 ซึ่งสามารถขอเครดิตเงินป.นผลไดเท5ากับเงินป.นผลคูณยี่สิบส5วนแปดสิบ
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดเปYดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรและการจ5ายเงินป.นผล
ดังกล5าว
เมื่อไม5มีผูถือหุนท5านใดซักถามหรือแสดงความเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงไดแจงการลงมติวาระนี้ว5าตองผ5าน
การอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการไม5จัดสรรกําไรเพื่อเปDนทุนสํารองตามกฎหมาย และ
อนุมัติจ5ายเงินป.นผลใหแก5ผูถือหุนตามรายละเอียดขางตน ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,943,210,479 หุน
ออกเสียงลงคะแนน
6,942,910,279
เห็นดวย
6,942,908,279
ไม5เห็นดวย
2,000
งดออกเสียง
300,200
บัตรเสีย
0

หุน
เสียง คิดเปDน
เสียง คิดเปDน
หุน
หุน

99.9999 %
0.0001 %
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหน5งตามวาระ
เนื่องจากนายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ผูดําเนินการประชุมเปDนหนึ่งในกรรมการที่จะพนจากตําแหน5งตามวาระ
เพื่อความเหมาะสมและเปDนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ จึงไดขออนุญาตที่ประชุมผูถือ
หุนมอบหมายให ศ.(พิเศษ) ประสพสุ ข บุ ญ เดช ประธานกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและกรรมการอิ ส ระทํา หนาที่ เปD น
ผูดําเนินการประชุมแทนในวาระนี้
ศ.(พิ เศษ) ประสพสุข บุญเดช ไดมอบหมายใหเลขานุการที่ประชุม รายงานต5อที่ป ระชุ มเพื่ อพิจ ารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหน5งตามวาระดังนี้
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทขอ 11 กําหนดใหในการประชุมผูถือหุน
สามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหน5งหนึ่งในสามเปDนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบ5งออกใหตรงเปDน
สามส5วนไม5ได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับส5วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหน5งในปแรกและปที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกันว5าผูใดจะออก ส5วนปหลังๆ ต5อไปใหกรรมการคนที่อยู5ในตําแหน5งนานที่สุด
นั้นเปDนผูออกจากตําแหน5ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหน5งใหม5ได
กรรมการที่ตองออกจากตําแหน5งตามวาระครั้งนี้ ไดแก5
1. นายธนินท+
เจียรวนนท+
ประธานกรรมการ
2. นายก5อศักดิ์
ไชยรัศมีศักดิ์
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุภกิต
เจียรวนนท+
กรรมการและกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ
4. นายอดิเรก
ศรีประทักษ+
กรรมการ
5. นายธานินทร+
บูรณมานิต
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการและประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหาร
บริษัทไดเปYดโอกาสใหผูถือหุนรายย5อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปDนกรรมการของ
บริษัท ในช5วงระหว5างวันที่ 25 กันยายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ5านระบบข5าวของตลาดหลักทรัพย+ฯ และเผยแพร5
หลักเกณฑ+การดําเนินการดังกล5าวรวมถึงแบบฟอร+มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต+ของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนทราบล5วงหนา ผล
ปรากฎว5าไม5มีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปDนกรรมการของบริษัท
เพื่อใหเปDนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ+ 2561 โดยไม5รวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 ได
ร5วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ไดรับการเสนอ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติดานต5างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดาน
คุณวุฒิ ประสบการณ+ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช5วง
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ที่ผ5านมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอและใหเสนอต5อที่ประชุมผูถือ
หุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พนจากตําแหน5งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเขามาเปDนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ตองผ5านมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก และจะพิจารณา
เลือกกรรมการทีละตําแหน5ง โดยใชคะแนนเสียงเท5ากับจํานวนหุนที่ผูถือหุนแต5ละคนถืออยู5ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม5ตอง
แบ5งคะแนนเสียง บุคคลที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต5ละตําแหน5ง จะเปDนผูไดรับการเลือกตั้งเปDนกรรมการใน
ตําแหน5งนั้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเปDนรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต5อไปนี้
เปDนกรรมการแทนกรรมการที่ตองพนจากตําแหน5งตามวาระ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,943,249,001 หุน
1. นายธนินท+ เจียรวนนท+
กรรมการ
ออกเสียงลงคะแนน
6,779,575,890
เห็นดวย
4,790,983,702
ไม5เห็นดวย
1,988,592,188
งดออกเสียง
163,673,011
บัตรเสีย
100

หุน
เสียง
เสียง
หุน
หุน

ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,943,249,001 หุน
2. นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
กรรมการ
ออกเสียงลงคะแนน
6,517,357,899
เห็นดวย
4,378,274,289
ไม5เห็นดวย
2,139,083,610
งดออกเสียง
425,891,002
บัตรเสีย
100

หุน
เสียง
เสียง
หุน
หุน

ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,943,249,001 หุน
3. นายสุภกิต เจียรวนนท+
กรรมการ
ออกเสียงลงคะแนน
6,779,565,890 หุน
เห็นดวย
5,182,524,657 เสียง
ไม5เห็นดวย
1,597,041,233 เสียง

คิดเปDน 70.6679 %
คิดเปDน 29.3321 %

คิดเปDน 67.1787 %
คิดเปDน 32.8213 %

คิดเปDน 76.4433 %
คิดเปDน 23.5567 %
28

งดออกเสียง
บัตรเสีย

163,673,011 หุน
10,100 หุน

ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,943,249,001 หุน
4. นายอดิเรก ศรีประทักษ+
กรรมการ
ออกเสียงลงคะแนน
6,779,904,990
เห็นดวย
6,445,945,023
ไม5เห็นดวย
333,959,967
งดออกเสียง
163,343,911
บัตรเสีย
100

หุน
เสียง
เสียง
หุน
หุน

ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,943,249,001 หุน
5. นายธานินทร+ บูรณมานิต
กรรมการ
ออกเสียงลงคะแนน
6,778,534,190
เห็นดวย
6,632,977,260
ไม5เห็นดวย
145,556,930
งดออกเสียง
164,714,711
บัตรเสีย
100

หุน
เสียง
เสียง
หุน
หุน

คิดเปDน 95.0743 %
คิดเปDน 4.9257 %

คิดเปDน 97.8527 %
คิดเปDน 2.1473 %

หลังจากการพิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิ้นลง ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช ไดขออนุญาตที่ประชุมผูถือหุนให
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ไดกลับมาทําหนาที่เปDนผูดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมที่เหลือต5อไป
วาระที่ 6

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 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ+ 2561 มีมติเห็นชอบตามขอเสนอของ
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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 2560 ไดมีมติอนุมัติไว ดังนี้

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

1. คาตอบแทนประจํารายเดือน
ตําแหนง
กรรมการอิสระที่เปDนประธานในคณะกรรมการชุดย5อย
กรรมการอิสระที่เปDนกรรมการในคณะกรรมการชุดย5อย
กรรมการอิสระที่ไม5ไดเปDนกรรมการในคณะกรรมการชุดย5อย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

(บาท/คน)

จํานวนเงิน
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
2. กรรมการอิสระที่ทําหนาที่เปDนกรรมการในคณะกรรมการชุดย5อยหลายคณะ ใหไดรับค5าตอบแทนที่
อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว
2. เงินโบนัส อัตรารอยละ 0.50 ของป.นผลที่มีการจ5ายใหผูถือหุน โดยประธานกรรมการเปDนผูพิจารณา
กําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรใหกรรมการบริษัทแต5ละคน
และตามที่ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติการจ5ายเงินป.นผลตามวาระที่ 4 ใหแก5ผูถือหุนในอัตราหุน
ละ 1.10 บาท รวมเงินป.นผลทั้งสิ้นเท5ากับ 9,881.411 ลานบาท เงินโบนัสที่จะจ5ายเปDนค5าตอบแทนใหแก5กรรมการภายใน
ป 2561 จะเท5ากับ ประมาณ 49.407 ลานบาท
นอกเหนือจากค5าตอบแทนที่กรรมการไดรับเปDนตัวเงินแลว บริษัทไดใหค5าตอบแทนและสิทธิประโยชน+อื่น
ไดแก5 การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารระดับสูง (Directors’ and Officers’ Liabilities
Insurance) ที่ทุนประกันจํานวน 40 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเปDนเบี้ยประกันประมาณ 1.235 ลานบาทต5อป
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดเปYดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเกี่ยวกับค5าตอบแทนกรรมการ
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เมื่อไม5มีผูถือหุนท5านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงไดแจงการลงมติวาระนี้ตองผ5านการอนุมัติดวยคะแนน
เสียงไม5นอยกว5าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม โดยผูถือหุนที่เปDนกรรมการของบริษัทหรือ
ผูรับมอบฉันทะและลงทะเบียนเขาร5วมประชุมไม5มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแก5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายผดุง
นายปรีดี
นายธนินท+
นายก5อศักดิ์
นายณรงค+
นายสุภกิต
นายพิทยา
นายปYยะวัฒน+
นายธานินทร+

เตชะศรินทร+
บุญยัง
เจียรวนนท+
ไชยรัศมีศักดิ์
เจียรวนนท+
เจียรวนนท+
เจียรวิสิฐกุล
ฐิตะสัทธาวรกุล
บูรณมานิต

ถือหุนจํานวน
ถือหุนจํานวน
ถือหุนจํานวน
ถือหุนจํานวน
ถือหุนจํานวน
ถือหุนจํานวน
ถือหุนจํานวน
ถือหุนจํานวน
ถือหุนจํานวน
รวม

9,824
681,478
1,531,476
8,878,757
304,802
222,396
1,879,711
22,434
423,506
13,954,384

หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติค5าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวย
คะแนนเสียงไม5นอยกว5าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม โดยผูถือหุนที่เปDนกรรมการไม5มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,943,277,301 หุน
เห็นดวย
6,769,688,524
ไม5เห็นดวย
159,332,193
งดออกเสียง
302,200
ไม5มีสิทธิออกเสียง รวม
13,954,384
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปDน
คิดเปDน
คิดเปDน
คิดเปDน
คิดเปDน

97.4998
2.2948
0.0044
0.2010
0.0000

%
%
%
%
%

วาระที่ 7

พิจารณาแต5งตัง้ ผูสอบบัญชีและกําหนดค5าตอบแทน
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดมอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมชี้แจงการแต5งตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
ค5าตอบแทนดังนี้
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คณะกรรมการตรวจสอบร5วมกับฝ‚ายจัดการไดพิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเปDนอิสระของผูสอบ
บัญชี ค5าตอบแทนและป.จจัยอื่นๆ ประกอบแลว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปDนผูสอบ
บัญชีของบริษัท เนื่องจากไดปฏิบัติหนาที่เปDนอย5างดีตลอดมาและเห็นควรใหปรับเพิ่มค5าตอบแทนการสอบบัญชีตาม
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
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 2/2561 เมื่ อวั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ+ 2561 ไดพิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว จึงไดมีมติเห็นชอบใหเสนอต5อที่ประชุมผูถือหุนแต5งตั้ง
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 2561
โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต5องบการเงินของบริษัท
ได และใหไดรับค5าตอบแทนในการสอบบัญชีประจําป 2561 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน
รวมประจําปและการสอบทานงบการเงินดังกล5าวรายไตรมาส รวมค5าตอบแทนทั้งสิ้น 5,413,000 บาทต5อป เพิ่มขึ้นจากป
2560 จํานวน 300,000 บาทหรือคิดเปDนรอยละ 5.87
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม5มีความสัมพันธ+หรือส5วนไดเสียกับบริษัท/บริษัทย5อย/ผูบริหาร/ผู
ถือหุนรายใหญ5 หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกล5าวแต5อย5างใด จึงมีความเปDนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต5อ
งบการเงินของบริษัท
นายก5อศั กดิ์ ไชยรัศ มีศัก ดิ์ ไดเปY ดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเกี่ยวกับ การแต5ง ตั้งผู สอบบัญ ชีและกํา หนด
ค5าตอบแทน
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เมื่อไม5มีผูถือหุนท5านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงไดแจงการลงมติวาระนี้ตองผ5านการอนุมัติดวยคะแนน
เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต5งตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดค5าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุก
ประการดวยคะแนนเสียง ดังนี้
ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,943,278,275 หุน
ออกเสียงลงคะแนน
6,942,570,175
เห็นดวย
6,921,882,987
ไม5เห็นดวย
20,687,188
งดออกเสียง
708,100
บัตรเสีย
0
วาระที่ 8

หุน
เสียง
เสียง
หุน
หุน

คิดเปDน 99.7020 %
คิดเปDน 0.2980 %

พิจารณาแกไขขอบังคับของบริษัท
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดมอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมรายงานต5อที่ประชุมดังนี้

เนื่องดวยประกาศคณะรักษาความสงบแห5งชาติฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ5านสื่ออิเล็กทรอนิคส+ ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2557 กําหนดใหการประชุมที่กฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุม นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการที่
บัญญัติไวในกฎหมายแต5ละฉบับแลวยังสามารถจัดใหมีการประชุมผ5านสื่ออิเล็กทรอนิคส+ได และตามคําชี้แจงของกรม
พัฒนาธุรกิจการคาเรื่อง การประชุมผ5านสื่ออิเล็กทรอนิคส+ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ไดกําหนดใหกรณีบริษัทมหาชน
จํากัดหากประสงค+จะประชุมผ5านสื่ออิเล็กทรอนิคส+จะตองมีการกําหนดเรื่องนี้ไวในขอบังคับของบริษัทดวย
นอกจากนี้คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห5งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
100 เรื่องการใหสิทธิผูถือหุนเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ทําใหขอบังคับของบริษัทขอ 25 ซึ่งกําหนดตาม
กฎหมายเดิมไม5มีผลใชบังคับไดต5อไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล5าว
เพื่อใหเปDนไปตามประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห5งชาติดังกล5าวในเรื่องการประชุมผ5านสื่อ
อิเล็กทรอนิคส+และเพื่อเปDนการคุมครองสิทธิของผูถือหุนขางนอยในการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนจากจํานวนหุนเดิม
20% เปDน 10% โดยไม5มีขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนผูถือหุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ+ 2561 มีมติเห็นชอบใหเสนอต5อที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทจากเดิมมี
ทั้งหมด 39 ขอเปDนจํานวน 40 ขอโดยขอแกไขหมวดที่ 3 คณะกรรมการ เพิ่มเติมขอความขอ 18 เกี่ยวกับการใหจัดการ
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ประชุมผ5านสื่ออิเล็กทรอนิคส+ หมวดที่ 4 การประชุมผูถือหุน ขอ 25 และแกไขเพิ่มเติมขอ 26 ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุน
ในการเรีย กประชุมวิ สามัญ ผูถือหุน และการแกไขเพิ่ม เติ มขอบัง คับดั งกล5า วมีค วามจํ าเปD นตองแกไขลํ าดั บเลขขอใน
ขอบังคับฉบับเดิมตั้งแต5หมวดที่ 4 ถึงหมวดที่ 7 ขอ 25 ถึงขอ 39 เพื่อเปลี่ยนแปลงลําดับเลขขอในขอบังคับฉบับใหม5ของ
บริษัทดวย สําหรับขอบังคับที่ขอแกไขเพิ่มเติมใหม5มีดังนี้
(1) เพิ่มเติมเรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ขอบังคับฉบับปHจจุบัน
ขอบังคับที่เสนอขอแกไข
ขอ 18. ในการประชุ ม คณะกรรมการ ตองมี
ขอ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมา
กรรมการมาประชุมไม5นอยกว5ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ ประชุมไม5นอยกว5ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
ทั้งหมดจึงจะเปDนองค+ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม5 เปDนองค+ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม5อยู5ในที่ประชุม
อยู5 ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม5 ส ามารถปฎิ บั ติ ห นาที่ ไ ด ถามี ร อง หรือไม5สามารถปฎิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการให
ประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปDนประธาน ถา รองประธานกรรมการเปD น ประธาน ถาไม5 มี ร องประธาน
ไม5มีรองประธานกรรมการหรือมีแต5ไม5สามารถปฎิบัติหนาที่ กรรมการหรือมีแต5ไม5สามารถปฎิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมา
ได ใหกรรมการซึ่ ง มาประชุม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เปD น ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปDนประธานในที่ประชุม
ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่ ง มีเ สี ยงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแต5
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน กรรมการซึ่งมีส5วนไดเสียในเรื่องใด ไม5มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
แต5กรรมการซึ่งมีส5วนไดเสียในเรื่องใด ไม5มีสิทธิออกเสียง ในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเท5ากันใหประธานในที่ประชุมออก
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเท5ากันใหประธานในที่ เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปDนเสียงชี้ขาด
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปDนเสียงชี้ขาด
ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกําหนดให
จัด การประชุ ม ผานสื่อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สก็ ได โดยใหปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
(2) แกไขเรื่องสิทธิของผูถือหุนในการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพือ่ ใหสอดคลองกับ มาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ขอบังคับฉบับปHจจุบัน
ขอบังคับที่เสนอขอแกไข
ขอ 25. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือ
ขอ 25. คณะกรรมการตองจัดใหมี การประชุมผูถือหุ น
หุนเปDนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือน นับแต5วัน เปDนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือน นับแต5วันสิ้นสุด
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
ของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กล5าวแลวให
การประชุ ม ผู ถื อ หุ นคราวอื่ น นอกจากที่ ก ล5 า วแลวให
เรียกว5า การประชุมวิสามัญ
เรียกว5า การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปDนการประชุม
คณะกรรมการจะเรีย กประชุมผู ถือหุนเปDน การประชุ ม
วิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแต5จะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกัน วิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแต5จะเห็นสมควร
นั บ จํ า นวนหุ นไดไม5 น อยกว5 า หนึ่ ง ในหาของจํ า นวนหุ นที่
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จําหน5ายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไม5นอยกว5ายี่สิบหาคนซึ่งมี
หุ นนั บ รวมกั น ไดไม5 น อยกว5 า หนึ่ ง ในสิ บ ของจํ า นวนหุ นที่
จํ า ห น5 า ย ไ ด ทั้ งห ม ด จ ะ เ ข า ชื่ อ กั น ทํ า ห นั งสื อ ข อใ ห
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปDนการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได แต5ตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไว
ขอบังคับฉบับปHจจุบัน
ขอบังคับที่เสนอขอแกไข
ใ ห ชั ด เ จ น ใ น ห นั ง สื อ ดั ง ก ล5 า ว ด ว ย ใ น ก ร ณี เ ช5 น นี้
ขอ 26.ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันได
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง ไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะ
เดือนนับแต5วันไดรับหนังสือจากผูถือหุน
เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน
เป6นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผล
ในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย
ในกรณี เ ชนนี้ ค ณะกรรมการตองจั ด ใหมี ก ารประชุ ม ผู ถื อ หุ น
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไมจั ด ใหมี ก ารประชุ ม ภายใน
กําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกัน
หรือผูถือหุนคนอื่น ๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะ
เรี ย กประชุ ม เองก็ไ ดภายในสี่ สิบ หาวั น นับ แตวั น ครบกํา หนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเป6นการประชุมผู
ถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบ
คาใชจายอันจําเป6นที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ป รากฏวาการประชุม ผูถื อหุ นที่ เป6น การเรีย ก
ประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสองครั้งใด จํานวนผูถือหุนซึ่ง
มารวมประชุมไมครบเป6นองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 28.
ผูถือหุนที่รองขอตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจาก
การจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท

นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดเปYดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเกี่ยวกับการแกไขขอบังคับของบริษัท
เมื่อไม5มีผูถือหุนท5านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงไดแจงการลงมติวาระนี้ว5าตองผ5านการอนุมัติดวย
คะแนนเสียงไม5นอยกว5าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ
ดวยคะแนนเสียงไม5นอยกว5าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถือหุน รวมจํานวนหุนได 6,943,321,541 หุน
เห็นดวย
6,929,668,641
ไม5เห็นดวย
13,352,000
งดออกเสียง
300,900
บัตรเสีย
0
วาระที่ 9

เสียง คิดเปDน
เสียง คิดเปDน
เสียง คิดเปDน
เสียง คิดเปDน

99.8034
0.1923
0.0043
0.0000

%
%
%
%

เรื่องอื่นๆ
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ไดเปYดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม
ผูถือหุนไดสอบถามเรื่องการขายหุนในแม็คโครและเป;าหมายของบริษัทในการถือหุนแม็คโครใหเหลือใน

สัดส5วนเท5าใด
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายนายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ+ กรรมการบริษัทชี้แจงดังนี้ ในเรื่องการถือหุน
แม็คโคร บริษัทมีความตั้งใจในการเปDนผูถือหุนใหญ5อยู5แลวคือมากกว5ารอยละ 51 ส5วนการขายหุนแม็คโครออกไปนั้น
ขึ้นอยู5กับจังหวะเวลาที่เหมาะสมโดยในการขายจะคํานึงถึงผลประโยชน+สูงสุดของผูถือหุนเปDนหลัก
ผูถือหุนไดสอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสที่บริษัทจะขยายธุรกิจไปต5างประเทศ ซึ่งอาจจะยากกว5า
ธุรกิจแม็คโคร
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ชี้แจงว5าการขยายธุรกิจเซเว5นอีเลฟเว5นไปต5างประเทศนั้นตองไดรับการอนุมัติจาก
Seven Eleven, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกาก5อนจึงจะสามารถดําเนินการได
เมื่อไม5มีผูถือหุนท5านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก นายธนินท+ เจียรวนนท+ ประธานที่ประชุมจึง
ไดกล5าวขอบคุณผูถือหุนทุกท5านที่ไดสละเวลามาร5วมประชุมในวันนี้และกล5าวปYดประชุม
อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขาร5วมประชุมในแต5
ละวาระเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 8 รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 6,943,321,541 หุนคิดเปDน 77.29% ของจํานวนหุนที่จําหน5าย
แลวทั้งหมดของบริษัท
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ปYดประชุมเมื่อเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ

ธนินท เจียรวนนท
(นายธนินท+ เจียรวนนท+)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

สุพจน ชิตเกษรพงศ
(นายสุพจน+ ชิตเกษรพงศ+)

ลงชื่อ

สุภาวดี เตชะบูรณะ
(นางสาวสุภาวดี เตชะบูรณะ)

เลขานุการที่ประชุม

ผูจดบันทึก

รับรองเปDนสําเนารายงานการประชุมที่ถูกตอง

ป>ยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล
(นายปYยะวัฒน+ ฐิตะสัทธาวรกุล)
กรรมการ

ธานินทร บูรณมานิต
(นายธานินทร+ บูรณมานิต)
กรรมการ
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