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บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2561 

เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2561 
ณ ห�องประชุมชัน้ 3 อาคารคอนเวนชัน่ฮอลล+ สถาบันการจัดการป.ญญาภิวฒัน+ 

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

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

 
กรรมการบริษัทที่เข�าร�วมประชุม 
1. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข  บุญเดช ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ 
2. พล.ต.อ. พัชรวาท  วงษ+สุวรรณ ประธานกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการ  

กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ 
3. นายผดุง เตชะศรินทร+ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนด

ค5าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ 
4. นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นางน้ําผึ้ง วงศ+สมิทธิ ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นายธนินท+ เจียรวนนท+ ประธานกรรมการ  
7. นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
8. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ+ กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร 
9. นายอดิเรก ศรีประทักษ+ กรรมการ 
10. นายสุภกิต เจียรวนนท+ กรรมการและกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
11. นายณรงค+ เจียรวนนท+ กรรมการ 
12. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
13. นายปYยะวฒัน+ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
14. นายธานนิทร+ บูรณมานิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู�จัดการและประธานเจ�าหน�าที่บริหาร  
 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ลําดับ 2 



 
17

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม 
1. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 
กรรมการทั้งหมด 15 คน เข�าร5วมประชุม 14 คนคิดเปDนสัดส5วนของกรรมการที่เข�าร5วมประชุม 93.33% 
 
ผู�บริหารของบริษทัที่เข�าร�วมประชุม 
1. นายวิเศษ วิศิษฏ+วิญ\ู กรรมการบริหาร 
2. นายทวีศักดิ ์ แก�วรัตนป.ทมา กรรมการบริหารและรองกรรมการผู�จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 
3. นายสุรพนัธ+ ปุสสเด็จ ผู�ช5วยประธานเจ�าหน�าที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล 
4. นายสวุิทย+ ก่ิงแก�ว รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป 
5. นายสกล เตชะสถาพร รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส สายงานจัดซ้ือ 
6. นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาต ิ รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส ศูนย+การเงินกลุ5ม สาํนักลงทนุสัมพันธ+ และ

สํานักวางแผนกลยุทธ+ธุรกิจ 
7. นายสุพจน+ ชิตเกษรพงศ+ เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู�จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
8. นายกฤษดา เอ้ือปYยะชาต ิ รองกรรมการผู�จัดการ สํานักตรวจสอบ 
9. นายณรงศักดิ ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู�จัดการ สํานักประสานรัฐกิจ 
10. นายวรเดช หงศ+เดชานันท+ รองกรรมการผู�จัดการ สํานักบญัช ี
11. นายบัญญัต ิ คํานูณวฒัน+ ผู�ช5วยกรรมการผู�จัดการ สาํนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ+องค+กร   
12. นางมาล ี ดิฐวรรณกุล ผู�ช5วยกรรมการผู�จัดการ สาํนักบัญชีต5างประเทศ 
13. นายสพุจน+ วชิรจิรากร ผู�ช5วยกรรมการผู�จัดการ สาํนักบัญชีการศึกษาและงบการเงินรวม 
14. นางสาวสุภาวด ี เตชะบูรณะ ผู�ช5วยกรรมการผู�จัดการ หน5วยงานเลขานุการบริษัท 
 
ผู�สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด) 
1. นายเจริญ ผู�สัมฤทธิ์เลิศ  
2. นางมัญชุภา สิงห+สุขสวัสดิ ์
 
ผู�ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป,นสักขีพยานในการนับคะแนน (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด) 
1. นางสาวณชิา ชัยเกียรติยศ (ไม5ได�เปDนผู�มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท) 
 
อาสาพิทักษสิทธิผู�ถือหุ�น สมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย 
1. นางสาวพนูศรี การเจริญกุลวงศ+   
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บรรยากาศก5อนเร่ิมการประชุม 
บริษัทได�จัดสถานที่บริเวณชั้น 1 อาคารคอนเวนชั่นฮอลล+ เปDนที่จัดกิจกรรมการทําธุรกิจของหน5วยงานต5างๆ 

ของบริษัทและบริษัทย5อยได�แก5 สํานักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ+องค+กร สํานักกิจกรรมสังคม บจ.ทเวนตี้โฟร+  
ช�อปปY`ง วิทยาลัยเทคโนโลยีป.ญญาภิวัฒน+ สถาบันการจัดการป.ญญาภิวัฒน+ ร�านคัดสรร และโรงเรียนสาธิตสถาบันการ
จัดการป.ญญาภิวัฒน+ เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต5อสังคม รวมทั้งได�จัดให�ผู�ถือหุ�นได�รับชมวีดิทัศน+เก่ียวกับ
กิจกรรมดังกล5าวบนจอในห�องประชุม 
 
เร่ิมการประชุม : เวลา 14.00 น. 
 

นายสุพจน+ ชิตเกษรพงศ+ เลขานุการบริษัท ได�กล5าวต�อนรับผู�ถือหุ�นที่เข�าร5วมประชุมสามัญประจําป� 2561
และนําเสนอวิดีทัศน+กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต5อที่ประชุมเพื่อให�เปDนไปตามระเบียบของการใช�อาคารและความปลอดภัยของ
ผู�เข�าร5วมประชุม หลังจากนั้นได�แนะนํากรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนดค5าตอบแทนและ 
สรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู�สอบบัญชีภายนอก และสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ผู�
สังเกตการณ+การประชุมซ่ึงเปDนอาสาพิทักษ+สิทธิผู�ถือหุ�น สมาคมส5งเสริมผู�ลงทุนไทย และผู�บริหารของบริษัท ที่เข�าร5วม
ประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข�อซักถามของผู�ถือหุ�น  

 
ตามข�อบังคับของบริษัทนายธนินท+ เจียรวนนท+ ประธานกรรมการ จะทําหน�าที่เปDนประธานในที่ประชุม  
 
นายสุพจน+ ชิตเกษรพงศ+ ได�รายงานต5อประธานที่ประชุมว5า จากจํานวนผู�ถือหุ�นทั้งหมด 45,776 ราย มีผู�ถือ

หุ�นเข�าร5วมประชุมด�วยตนเอง 631 ราย ถือหุ�นรวม 30,259,068 หุ�น และผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�นมาประชุมจํานวน
ทั้งสิ้น 2,715 ราย ถือหุ�นรวม 6,885,161,337 หุ�น รวมผู�เข�าประชุม 3,346 ราย ถือหุ�นรวมทั้งสิ้น 6,915,420,405 หุ�น คิด
เปDน 76.98% เกินกว5า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ�นที่จําหน5ายแล�วทั้งหมดของบริษัทซ่ึงมีจํานวนรวม 8,983,101,348 หุ�น ครบ
เปDนองค+ประชุมตามข�อบังคับของบริษัท 

 
จากนั้นประธานได�กล5าวเปYดประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2561 และมอบหมายนายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 

รองประธานกรรมการ ให�ทําหน�าที่ในการดําเนินการประชุมต5อไป นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�แต5งตั้งนายสุพจน+  
ชิตเกษรพงศ+ เลขานุการบริษัทเปDนเลขานุการที่ประชุม และได�ขอให�เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต5อที่ประชุมถึงวิธีการออก
เสียงลงคะแนนดังนี้ 

 
การประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังนี้มีเพียงวาระที่เปDนปกติ และไม5มีผู�ถือหุ�นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได�

ประกาศเชิญชวนผ5านหน�าเว็บไซต+ของบริษัท และบริษัทจะดําเนินการประชุมให�เปDนไปตามข�อบังคับของบริษัท โดยเรียง
ตามระเบียบวาระที่ระบุไว�ในหนังสือนัดประชุม และจะไม5มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ เว�นแต5เพื่อแสดงความ
คิดเห็นหรือมีข�อซักถามเพิ่มเติมเท5านั้น 
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ตามข�อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนน ให�ผู�ถือหุ�นมีคะแนนเสียงเท5ากับจํานวนหุ�นที่ตนถืออยู5 

โดยถือว5าหุ�นหนึ่งมีหนึ่งเสียงเพื่อไม5ให�เปDนการเสียเวลาอันมีค5าของท5านผู�ถือหุ�น ประธานฯ จะใช�วิธีถามในแต5ละ วาระว5าจะ
มีผู�คัดค�านหรืองดออกเสียงหรือไม5 ถ�าไม5มีผู�ใดคัดค�านหรืองดออกเสียง ให�ถือว5าท5านผู�ถือหุ�นเห็นชอบหรือเห็นด�วยตามมติที่
นําเสนอ หากมีผู�ถือหุ�นท5านใดคัดค�าน ไม5เห็นด�วย หรืองดออกเสียง ให�ใช�ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให�สําหรับการออกเสียง
ลงคะแนนด�วยระบบบาร+โค�ดพร�อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือข้ึนเพื่อเจ�าหน�าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม5
เห็นด�วย และงดออกเสียง โดยจะไม5เก็บบัตรสําหรับกรณีเห็นด�วย สําหรับการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต5ละระเบียบ
วาระ บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม5เห็นด�วย และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ�ามี) หักออกจากจํานวน
เสียงทั้งหมดที่เข�าร5วมประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว5าเปDนคะแนนเสียงที่เห็นด�วยในระเบียบวาระ
นั้น ซ่ึงการนับผลคะแนนของแต5ละวาระจะเปDนไปตามข�อกําหนดของกฎหมายและข�อบังคับของบริษัท โดยกรณีที่ถือเปDน
บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม5ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช5น ลงคะแนนเสียงเกินกว5าหนึ่งช5อง หรือกรณีที่มีการ
ขีดฆ5าในบัตรลงคะแนนโดยไม5ลงชื่อกํากับบริเวณที่ขีดฆ5านั้น หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียงโดยไม5ใช5กรณีคัสโตเดียน 
เปDนต�น ส5วนผู�ถือหุ�นที่ทําหนังสือมอบฉันทะให�ผู�อ่ืนเข�าร5วมประชุมแทน และเปDนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค+ของท5านผู�ถือหุ�นนั้น บริษัทได�นําคะแนนเสียงเห็นด�วย ไม5เห็นด�วย หรืองดออกเสียง ตามที่ระบุไว�ในหนังสือมอบ
ฉันทะบันทึกรวมไว�ในเคร่ืองคอมพิวเตอร+เพื่อการลงมติตามวาระไว�แล�วตั้งแต5เวลาที่ผู�รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข�าร5วม
ประชุม และเพื่อให�การประชุมเปDนไปอย5างต5อเนื่องจะขอให�ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต5อไปก5อน และเม่ือ
เจ�าหน�าที่ได�ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร�อยแล�วจะได�แจ�งรายละเอียดผลการนับคะแนนเสียงของแต5ละวาระนั้นให�ที่
ประชุมทราบ โดยแบ5งเปDนคะแนนเสียงเห็นด�วย ไม5เห็นด�วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเปDนสัดส5วนร�อยละของผู�ถือ
หุ�นตามมติที่ต�องใช� 

 
นอกจากนี้เพื่อความโปร5งใสในการนับคะแนน บริษัทได�เชิญตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จํากัด ซ่ึงไม5ได�เปDนผู�มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทมาเปDนผู�ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเปDนสักขีพยานในการ
นับคะแนน 
  

หลังจากนัน้นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ได�ดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังต5อไปนี ้
 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2560 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�เสนอรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2560 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 

2560 ซ่ึงได�จัดทําภายใน 14 วันนับแต5วันประชุมผู�ถือหุ�น และจัดส5งให�กระทรวงพาณิชย+และตลาดหลักทรัพย+แห5งประเทศ
ไทยภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงเผยแพร5บนเว็บไซด+ของบริษัท (www.cpall.co.th) และได�ส5งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล�ว เพื่อให�ที่ประชุมพิจารณารับรอง 

 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�สอบถามผู�ถือหุ�นว5าจะมีผู�ใดทักท�วงหรือขอแก�ไขรายงานการประชุมหรือไม5 
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เม่ือไม5มีผู�ถือหุ�นท5านใดทักท�วงหรือขอแก�ไขรายงานการประชุม นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ จึงได�ขอให�ที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2560 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล�วมีมติรับรองรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2560 ด�วย

คะแนนเสียงดังนี้ 
 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,942,826,752 หุ�น 
ออกเสียงลงคะแนน  6,942,400,452 หุ�น 
เห็นด�วย  6,942,400,452 เสียง คิดเปDน 100.0000 % 
ไม5เห็นด�วย  0 เสียง คิดเปDน 0.0000 % 
งดออกเสียง  426,300 หุ�น 
บัตรเสีย  0 หุ�น 

 
วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต5อที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป�ที่ผ5าน

มา 
 นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�มอบหมายให�นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู�จัดการอาวุโสศูนย+
การเงินกลุ5ม สํานักลงทุนสัมพันธ+ และสํานักวางแผนกลยุทธ+ธุรกิจ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป� 2560 ต5อ
ที่ประชุม โดยสรุปได�ดังนี้ 

 
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต�อการดําเนินงาน 
ป� 2560 แม�ว5าจะเร่ิมมีสัญญาณของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย5างต5อเนื่องแต5โดยส5วนใหญ5จะขับเคลื่อนโดย

ภาคการส5งออกที่ยังขยายตัวดีตามการค�าโลกที่ฟi`นตัวและธุรกิจการท5องเที่ยวที่ขยายตัวตามการเติบโตของกลุ5ม
นักท5องเที่ยวจีนเปDนสําคัญ  

ในภาคธุรกิจค�าปลีกผู�ประกอบการต5างปรับตัวพัฒนาสิ่งใหม5ๆ ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต�องการของ
ผู�บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย5างรวดเร็ว โดยสมาคมผู�ค�าปลีกไทยประเมินว5าภาพรวมธุรกิจค�าปลีกป� 2560 มีการขยายตัวร�อย
ละ 3.4 โดยจํานวนร�านค�าปลีกประเภทร�านสะดวกซ้ือลักษณะกลุ5มร�านย5อยภายใต�บริษัทเดียวกัน (Chain store) มีทั้งสิ้น 
15,883 สาขาเพิ่มข้ึน 1,036 สาขา  

 
สรุปผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทสําหรับป: 2560 
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได�รวม 302,584 ล�านบาทเพิ่มข้ึนร�อยละ 8.7 จากป�ก5อนและมี

กําไรสุทธิ 16,618 ล�านบาทเพิ่มข้ึนร�อยละ 17.9 จากป�ก5อน ในขณะที่งบการเงินรวมบริษัทมีรายได�รวม 489,403 ล�าน
บาทเพิ่มข้ึนร�อยละ 8.3 จากป�ก5อน และมีกําไรสุทธิ 19,908 ล�านบาทเพิ่มข้ึนร�อยละ 19.4 จากป�ก5อน 
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ผลการดําเนินงานจําแนกตามส�วนงานธุรกิจ 
บริษัทและบริษัทย5อยสามารถจําแนกเปDน 2 กลุ5มธุรกิจได�แก5 (กลุ5ม1) ธุรกิจร�านค�าสะดวกซ้ือและธุรกิจอ่ืนๆ 

และ (กลุ5ม2) ธุรกิจศูนย+จําหน5ายสินค�าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง โดยในป� 2560 มีสัดส5วนรายได�
รวม (ก5อนหักรายการระหว5างกัน) และกําไรก5อนค5าใช�จ5ายภาษีเงินได� (ก5อนหักรายการระหว5างกัน) อยู5ในระดับที่ใกล�เคียง
กับป�ก5อนดังนี้ 

 รายได�รวม กําไร 
ธุรกิจกลุ5มที่ 1 64% 75% 
ธุรกิจกลุ5มที่ 2 36% 25% 
 
ประเภทของร�านสาขา 
บริษัทมุ5งเน�นการสร�างเครือข5ายร�านสาขาในทําเลที่ดีเพื่ออํานวยความสะดวกและเข�าถึงความต�องการของ

ลูกค�าในทุกชุมชน ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต5างจังหวัด ในรูปแบบของร�านบริษัท ร�าน Store Business Partner 
(SBP) และร�านค�าที่ได�รับสิทธิช5วงในอาณาเขต รวมถึงการพัฒนาร�านในสถานีบริการน้ํามันและร�านที่ตั้งเปDนเอกเทศ 
(Stand Alone) โดยตั้งเป;าหมายที่จะขยายสาขาจํานวน 700 สาขาต5อป� โดยในระหว5างป� 2560 กลุ5มธุรกิจร�านค�าสะดวก
ซ้ือได�มีการขยายสาขาร�านเซเว5นอีเลฟเว5นทั้งประเภทร�านบริษัท ร�าน SBP และร�านค�าที่ได�รับสิทธิช5วงอาณาเขตรวมทั้งสิ้น 
726 สาขาตามเป;าหมาย ทําให� ณ สิ้นป� 2560 บริษัทมีจํานวนร�านสาขาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 10,268 สาขา แบ5งเปDน 

 
ร�านบริษัท  4,530  สาขา คิดเปDนร�อยละ  44  เพิ่มข้ึน 325  สาขา 
ร�าน SBP 5,017 สาขา คิดเปDนร�อยละ  49 เพิ่มข้ึน 372  สาขา 
ร�านค�าทีไ่ด�รับสิทธิช5วงอาณาเขต 721 สาขา คิดเปDนร�อยละ  7 เพิ่มข้ึน 29  สาขา 
 
อัตราการเติบโตของยอดขายสินค�า 
ในป� 2560 ธุรกิจร�านสะดวกซ้ือมีรายได�จากการขายสินค�าและการให�บริการรวม 278,751 ล�านบาทเพิ่มข้ึน

จากป�ก5อนคิดเปDนร�อยละ 87. ยอดขายเฉลี่ยของร�านเดิมมีอัตราการเติบโตเท5ากับร�อยละ 1.6 มียอดขายเฉลี่ยต5อร�านต5อวัน
เท5ากับ 79,786 บาทมียอดซ้ือสินค�าต5อคร้ังประมาณ 67 บาท และมีจํานวนลูกค�าต5อร�านต5อวันเฉลี่ย 1,184 คน 

 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝ?ายจัดการ (งบการเงินรวม) 
ในรอบป� 2560 บริษัทและบริษัทย5อยมีรายได�รวม 489,403 ล�านบาทเพิ่มข้ึนจากป�ก5อนคิดเปDนร�อยละ 8.3 

สาเหตุสําคัญที่ทําให�รายได�รวมเพิ่มข้ึนนั้นยังคงมาจากการขายสินค�าและค5าบริการที่เพิ่มสูงข้ึนจากธุรกิจร�านสะดวกซ้ือ 
ธุรกิจสนับสนุนอ่ืนๆ และรายได�จากธุรกิจศูนย+จําหน5ายสินค�าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต�ชื่อ 
“แม็คโคร” ซ่ึงเปDนไปตามกลยุทธ+ของบริษัทและบริษัทย5อยในการขยายสาขาเพื่อรองรับการพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตของ
ลูกค�าทําให�ลูกค�าในแต5ละพื้นที่สามารถเข�าถึงสินค�าได�โดยสะดวก รวมถึงการนําเสนอสินค�าและบริการที่ตรงกับความ
ต�องการของลูกค�าได�อย5างต5อเนื่องและเหมาะสม 
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บริษัทและบริษัทย5อยมีต�นทุนและค5าใช�จ5ายรวม 457,905 ล�านบาทเพิ่มข้ึนร�อยละ 8.2 จากป�ก5อน ในขณะที่
กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิปรับเพิ่มข้ึนร�อยละ 10.2 และร�อยละ 19.4 จากป�ก5อนตามลําดับ 

 
ค5าใช�จ5ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึนร�อยละ 9.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาของธุรกิจร�าน

สะดวกซ้ือในประเทศไทยและธุรกิจสยามแม็คโครทั้งในและต5างประเทศ 
 
บริษัทมีอัตราการทํากําไรในทุกระดับปรับเพิ่มข้ึนจากป�ก5อนเนื่องจากบริษัทและบริษัทย5อยมีรายได�เพิ่มข้ึน มี

การจัดการและพัฒนาระบบในการคัดสรรสินค�าให�ตรงกับความต�องการของผู�บริโภคมากข้ึน มีสัดส5วนของสินค�าที่มีกําไร
ข้ันต�นสูงข้ึน มีการบริหารจัดการค5าใช�จ5ายอย5างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่มีต�นทุนทางการเงินที่ลดลงและยังได�รับ
ผลประโยชน+ทางด�านภาษีจากการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนสําหรับการลงทุน
ในป� 2559 - 2560 

 
เงินทุนหมุนเวียน 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย5อยมีเงินสด เงินฝากธนาคาร รวมทั้งสิ้น 28,879 ล�าน

บาท คิดเปDนสัดส5วนร�อยละ 8.0 ของสินทรัพย+รวมลดลงจากป�ที่แล�วเล็กน�อย แต5สภาพคล5องโดยรวมของบริษัทและบริษัท
ย5อยยังอยู5ในเกณฑ+ดีและยังมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดี เห็นได�จากวงจรเงินสดของบริษัทและบริษัทย5อยที่ติดลบ 42 
วันเปDนผลมาจากระยะเวลาขายสินค�าจํานวน 27 วัน มีระยะเวลาชําระหนี้ 70 วันและระยะเวลาเก็บหนี้ 1 วัน 

 
บริษัทและบริษัทย5อยมีอัตราผลตอบแทนต5อสินทรัพย+รวมเฉลี่ยและอัตราผลตอบแทนต5อส5วนของผู�ถือหุ�น

เฉลี่ยร�อยละ 5.6 และร�อยละ 30.5 ตามลําดับ 
 
ความสามารถในการชําระหน้ี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย5อยมีอัตราส5วนหนี้สินสุทธิต5อส5วนผู�ถือหุ�นตามนิยาม

ข�อกําหนดสิทธิ 1.44 เท5าลดลงเม่ือเทียบกับช5วงเดียวกันของป�ก5อนซ่ึงมีอัตรา 2.08 เท5า เนื่องจากส5วนของผู�ถือหุ�นเพิ่มข้ึน
จากการที่บริษัทสามารถทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจเพิ่มข้ึนรวมถึงการออกหุ�นกู�ด�อยสิทธิที่มีลักษณะคล�ายทุน 

 
นอกจากนี้บริษัทมีแผนการลดภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยอย5างต5อเนื่องด�วยการจ5ายชําระคืนเงินกู�จากกระแส

เงินสดจากการดําเนินงานที่เพิ่มข้ึนภายหลังจากการจัดสรรเงินป.นผลและเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ ดังนั้นอัตราส5วนหนี้สิน
สุทธิต5อส5วนของผู�ถือหุ�นจะมีแนวโน�มลดลง โดยบริษัทมีหน�าที่ต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดสิทธิตามภาระหน�าที่ของผู�ออกหุ�น
กู� ซ่ึงบริษัทต�องดํารงไว�ซ่ึงอัตราส5วนหนี้สินสุทธิต5อส5วนของผู�ถือหุ�น (Net Debt to Equity Ratio) โดยคํานวณตามข�อมูล
ในงบการเงินรวมประจํางวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของแต5ละงวดบัญชีที่ผู�สอบบัญชีได�ตรวจสอบแล�ว 
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ประมาณการงบลงทุนสําหรับธุรกิจสะดวกซื้อ 
บริษัทวางแผนที่จะลงทุนเปYดร�านสาขาใหม5อีกประมาณ 700 สาขาในป� 2561 โดยคาดว5าจะใช�งบลงทุน

ประมาณ 9,500 – 10,000 ล�านบาทเพื่อใช�สําหรับการเปYดร�านสาขาใหม5 การปรับปรุงร�านเดิม การลงทุนอ่ืนๆ อาทิ 
โครงการใหม5 ศูนย+กระจายสินค�า สินทรัพย+ถาวร และระบบสารสนเทศ 

 
การปฏิบัติตามนโยบายการต�อต�านการทุจริตคอรรัปชั่นและนโยบายการกํากับดูแลกิจการสําหรับป: 2560 

ของบริษัทมีพัฒนาการที่สําคัญสรุปได�ดังน้ี 
1. บริษัทได�รับการคัดเลือกให�เปDนบริษัทชั้นนําในกลุ5มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส+ กลุ5มตลาดเกิดใหม5หมวด

อุตสาหกรรมธุรกิจค�าปลีกอาหารและสินค�าอุปโภคบริโภค ประจําป� 2560 ถือเปDนบริษัทไทยและบริษัทในภูมิภาคเอเชีย
เพียงแห5งเดียวที่ผ5านการคัดเลือกในหมวดอุตสาหกรรมนี้ 

2. คณะกรรมการแนวร5วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต5อต�านการทุจริตได�ให�การรับรองบริษัทเปDน
สมาชิกของแนวร5วมปฏิบัติฯ โดยใบรับรองดังกล5าวมีอายุ 3 ป�นับจากวันที่มีมติให�การรับรอง 

3. จัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติด�านการกํากับดูแลกิจการสําหรับคณะกรรมการ
บริษัท 

4. ปรับปรุงแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยเพิ่มเติมหน�าที่และความรับผิดชอบในการ
สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง เช5น ความเสี่ยงด�านภาษีอากร ความเสี่ยงด�าน
การทุจริต เปDนต�น 

5. ปรับปรุงแก�ไขคู5มือจริยธรรมธุรกิจและข�อพึงปฏิบัติในการทํางานและแนวปฏิบัติด�านการกํากับดูแล
กิจการสําหรับผู�บริหารและพนักงาน 

6. จัดทํานโยบายต5างๆ ที่เก่ียวข�องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี การรักษาสิ่งแวดล�อม สิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติด�านแรงงาน การบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต5าง การจัดหาอย5างยั่งยืนและแนวปฏิบัติ
สําหรับคู5ค�าธุรกิจ การว5าจ�างที่ปรึกษา เปDนต�น 

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

การดําเนินงานของบริษัท 
 

เม่ือไม5มีผู�ถือหุ�นท5านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ที่ประชุมจึงได�รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป� 2560 ดังกล5าวข�างต�น 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทนุ สาํหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�มอบหมายให� เลขานุการที่ประชุม รายงานต5อที่ประชุมเพื่อขอให�พิจารณา

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินที่ผู�สอบบัญชีรับ
อนุญาตได�ตรวจสอบและได�ผ5านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล�ว และได�จัดส5งให�แก5ผู�ถือหุ�น
ล5วงหน�าพร�อมหนังสือเชิญประชุมแล�ว ดังนี้ 
  

งบการเงินเฉพาะกจิการ บาท 

- รวมสินทรัพย+ 279,709,757,556 

- รวมส5วนของผู�ถือหุ�น 62,988,097,089  

- รายได�จากการขายสนิค�าและการให�บริการ 278,751,086,839 

- รวมรายได� 302,584,320,433  

- กําไรสําหรับป� 16,617,696,792   

- กําไรต5อหุ�นข้ันพื้นฐาน 1.77 
  

งบการเงินรวม  

- รวมสินทรัพย+ 360,298,565,677 

- รวมส5วนของผู�ถือหุ�น 80,228,780,271 

- รวมส5วนของผู�ถือหุ�นของบริษัท 75,332,915,603 

- รายได�จากการขายสนิค�าและการให�บริการ 471,069,225,169 

- รวมรายได� 489,403,249,770 

- กําไรสําหรับป� 20,019,042,052  

- กําไรส5วนที่เปDนของผู�ถือหุ�นของบริษัท 19,907,708,161 

- กําไรต5อหุ�นข้ันพื้นฐาน 2.14 
 

นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามรายการเก่ียวกับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชี
กําไรขาดทุนดังกล5าวข�างต�น  

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

คะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป� 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด�วยคะแนนเสียงเปDนเอกฉันท+ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนดังนี้ 
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ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,943,200,769 หุ�น  
ออกเสียงลงคะแนน 6,940,164,069 หุ�น 
เห็นด�วย  6,940,164,069 เสียง คิดเปDน     100.0000 %  
ไม5เห็นด�วย  0 เสียง คิดเปDน     0.0000 % 
งดออกเสียง 3,036,700 หุ�น 
บัตรเสีย  0 หุ�น 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ5ายเงินป.นผล 

นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�มอบหมายให�เลขานุการที่ประชุมรายงานต5อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรร
กําไรและอนุมัติการจ5ายเงินป.นผล ดังนี้ 

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

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

 
ณ สิ้นป� 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชําระแล�ว 8,983,101,348 

บาทและมีทุนสํารองตามกฎหมาย 900 ล�านบาทถ�วนคิดเปDนร�อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซ่ึงตรงตามข�อบังคับของบริษัท
แล�วจึงไม5มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิประจําป� 2560 เพิ่มเติมอีก 

 
และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ5ายเงินป.นผลให�แก5ผู�ถือหุ�นเปDนจํานวนประมาณร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิ

จากการดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได�และสํารองตามกฎหมายในแต5ละป�โดยพิจารณา
ประกอบงบการเงินรวม 

 
ทั้งนี้นโยบายการจ5ายเงินป.นผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการ

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

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

บริษัทผิดนัดไม5ชําระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม5ชําระเงินใดๆ ที่เก่ียวข�องกับหุ�นกู� หรือเลื่อนการชําระดอกเบี้ยหุ�นกู� (แล�วแต5
กรณี) บริษัทจะไม5จ5ายเงินป.นผลให�แก5ผู�ถือหุ�น 
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โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ+ 2561 เม่ือพิจารณาถึง
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทแล�ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติการ
จ5ายเงินป.นผลแก5ผู�ถือหุ�นจากผลประกอบการระหว5างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงบริษัทมีกําไร
สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 16,617,696,792 บาท คิดเปDนอัตรากําไร 1.77 บาทต5อหุ�น ประกอบกับมีกําไร
สุทธิของงบการเงินรวมในส5วนที่เปDนของบริษัทจํานวน 19,907,708,161 บาท คิดเปDนอัตรากําไร 2.14 บาทต5อหุ�น โดย
จ5ายเงินป.นผลในอัตราหุ�นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค+) สําหรับผู�ถือหุ�นจํานวน 8,983,101,348 หุ�น รวมเปDนเงินป.น
ผลทั้งสิ้น 9,881,411,482.80 บาท คิดเปDนร�อยละ 59 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได� 
ซ่ึงการจ5ายป.นผลดังกล5าวข�างต�นเปDนไปตามนโยบายการจ5ายป.นผลของบริษัทที่กําหนดไว� โดยจ5ายให�แก5ผู�ถือหุ�นตาม
กําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นที่มีสิทธิได�รับเงินป.นผล (record date) ในวันที่ 30 เมษายน 2561 และกําหนดจ5ายเงินป.นผลใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 

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

ได� ตามหลักเกณฑ+ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เนื่องจากบริษัทจ5ายจากกําไรที่บริษัทได�เสียภาษีเงินได�ไว�แล�ว
ในอัตราร�อยละ 20 ซ่ึงสามารถขอเครดิตเงินป.นผลได�เท5ากับเงินป.นผลคูณยี่สิบส5วนแปดสิบ 

 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามเก่ียวกับการจัดสรรกําไรและการจ5ายเงินป.นผล

ดังกล5าว  
 
เม่ือไม5มีผู�ถือหุ�นท5านใดซักถามหรือแสดงความเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงได�แจ�งการลงมติวาระนี้ว5าต�องผ5าน

การอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติการไม5จัดสรรกําไรเพื่อเปDนทุนสํารองตามกฎหมาย และ

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

 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,943,210,479 หุ�น  

ออกเสียงลงคะแนน 6,942,910,279 หุ�น 
เห็นด�วย  6,942,908,279 เสียง คิดเปDน     99.9999 %  
ไม5เห็นด�วย  2,000 เสียง คิดเปDน 0.0001 % 
งดออกเสียง 300,200 หุ�น 
บัตรเสีย 0 หุ�น 
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วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ�นจากตําแหน5งตามวาระ 
เนื่องจากนายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ผู�ดําเนินการประชุมเปDนหนึ่งในกรรมการที่จะพ�นจากตําแหน5งตามวาระ 

เพื่อความเหมาะสมและเปDนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ จึงได�ขออนุญาตที่ประชุมผู�ถือ
หุ�นมอบหมายให� ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระทําหน�าที่เปDน
ผู�ดําเนินการประชุมแทนในวาระนี้ 

 
ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช  ได�มอบหมายให�เลขานุการที่ประชุมรายงานต5อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ�นจากตําแหน5งตามวาระดังนี้ 
 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข�อบังคับของบริษัทข�อ 11 กําหนดให�ในการประชุมผู�ถือหุ�น

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

 

กรรมการที่ต�องออกจากตําแหน5งตามวาระคร้ังนี้ ได�แก5  
1. นายธนินท+ เจียรวนนท+ ประธานกรรมการ 
2. นายก5อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสุภกิต เจียรวนนท+ กรรมการและกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและ 

สรรหากรรมการ 
4. นายอดิเรก ศรีประทักษ+ กรรมการ 
5. นายธานนิทร+ บูรณมานิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู�จัดการและประธาน

เจ�าหน�าทีบ่ริหาร 
 
บริษัทได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายย5อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข�ารับการพิจารณาคัดเลือกเปDนกรรมการของ

บริษัท ในช5วงระหว5างวันที่ 25 กันยายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ5านระบบข5าวของตลาดหลักทรัพย+ฯ และเผยแพร5
หลักเกณฑ+การดําเนินการดังกล5าวรวมถึงแบบฟอร+มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต+ของบริษัทเพื่อให�ผู�ถือหุ�นทราบล5วงหน�า ผล
ปรากฎว5าไม5มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข�ารับการพิจารณาคัดเลือกเปDนกรรมการของบริษัท 

 
เพื่อให�เปDนไปตามกฎหมายและข�อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 

22 กุมภาพันธ+ 2561 โดยไม5รวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2561 ได�
ร5วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได�รับการเสนอ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติด�านต5างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด�าน
คุณวุฒิ ประสบการณ+ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช5วง
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ที่ผ5านมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอและให�เสนอต5อที่ประชุมผู�ถือ
หุ�นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ�นจากตําแหน5งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข�ามาเปDนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  

 
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการคร้ังนี้ต�องผ5านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมาก และจะพิจารณา

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

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมได�พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเปDนรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต5อไปนี้ 

เปDนกรรมการแทนกรรมการที่ต�องพ�นจากตําแหน5งตามวาระ ด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได�  6,943,249,001 หุ�น 
1. นายธนินท+ เจียรวนนท+  กรรมการ 

ออกเสียงลงคะแนน 6,779,575,890 หุ�น 
เห็นด�วย 4,790,983,702 เสียง  คิดเปDน 70.6679 % 
ไม5เห็นด�วย 1,988,592,188 เสียง   คิดเปDน  29.3321 %  
งดออกเสียง 163,673,011 หุ�น 
บัตรเสีย 100 หุ�น  
 

ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได�  6,943,249,001 หุ�น 
2.  นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการ 

ออกเสียงลงคะแนน 6,517,357,899 หุ�น 
เห็นด�วย 4,378,274,289 เสียง  คิดเปDน 67.1787 % 
ไม5เห็นด�วย 2,139,083,610 เสียง   คิดเปDน  32.8213 %  
งดออกเสียง 425,891,002 หุ�น 
บัตรเสีย 100 หุ�น  

 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,943,249,001 หุ�น 
3.  นายสุภกิต เจียรวนนท+ กรรมการ 

ออกเสียงลงคะแนน 6,779,565,890 หุ�น 
เห็นด�วย 5,182,524,657 เสียง  คิดเปDน 76.4433 % 
ไม5เห็นด�วย 1,597,041,233 เสียง   คิดเปDน  23.5567 %  
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งดออกเสียง 163,673,011 หุ�น 
บัตรเสีย 10,100 หุ�น 

 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได�  6,943,249,001 หุ�น 
4.  นายอดิเรก ศรีประทักษ+ กรรมการ 

ออกเสียงลงคะแนน 6,779,904,990 หุ�น 
เห็นด�วย 6,445,945,023 เสียง  คิดเปDน 95.0743 % 
ไม5เห็นด�วย 333,959,967 เสียง   คิดเปDน  4.9257 %  
งดออกเสียง 163,343,911 หุ�น 
บัตรเสีย 100 หุ�น  

 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได�  6,943,249,001 หุ�น 
5.  นายธานนิทร+ บูรณมานิต กรรมการ 

ออกเสียงลงคะแนน 6,778,534,190 หุ�น 
เห็นด�วย 6,632,977,260 เสียง  คิดเปDน 97.8527 % 
ไม5เห็นด�วย 145,556,930 เสียง   คิดเปDน  2.1473 %  
งดออกเสียง 164,714,711 หุ�น 
บัตรเสีย 100 หุ�น  

 
หลังจากการพิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิ้นลง ศ.(พิเศษ) ประสพสขุ บุญเดช ได�ขออนุญาตที่ประชมุผู�ถือหุ�นให�

นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ได�กลบัมาทาํหน�าที่เปDนผู�ดําเนนิการประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมที่เหลือต5อไป 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค5าตอบแทนกรรมการ 

นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�มอบหมายให�เลขานุการที่ประชุมรายงานต5อที่ประชุมดังนี้ 
 

ตามข�อบังคับของบริษัทข�อ 24 กําหนดให�กรรมการมีสิทธิได�รับค5าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน 
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน+ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข�อบังคับหรือตามที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะ
พิจารณา ซ่ึงอาจกําหนดเปDนจํานวนแน5นอนหรือวางเปDนหลักเกณฑ+ และกําหนดได�เปDนคราวๆ ไปหรือจะให�มีผลตลอดไป
จนกว5าจะมีการเปลี่ยนแปลงได� และนอกจากนั้นให�ได�รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต5างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให�เสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญอนุมัติค5าตอบแทนกรรมการบริษัทเปDน

ประจําทุกป� ถึงแม�ว5าหลักเกณฑ+และอัตราค5าตอบแทนดังกล5าวไม5มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นเคยมีมติอนุมัติ
ไว�ก็ตาม และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ+ 2561 มีมติเห็นชอบตามข�อเสนอของ
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คณะกรรมการกําหนดค5าตอบแทนและสรรหากรรมการซ่ึงได�พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ�างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ5านมา ประสบการณ+ ภาระหน�าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล�วเห็นว5า ที่ประชุมผู�
ถือหุ�นสมควรที่จะอนุมัติค5าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2560 ได�มีมติอนุมัติไว� ดังนี้ 

 

1. ค�าตอบแทนประจํารายเดือน   
ตําแหน�ง จํานวนเงิน เบี้ยประชุม 

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

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

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

อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว 
 

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

 
และตามที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นได�พิจารณาอนุมัติการจ5ายเงินป.นผลตามวาระที่ 4 ให�แก5ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�น

ละ 1.10 บาท รวมเงินป.นผลทั้งสิ้นเท5ากับ 9,881.411  ล�านบาท เงินโบนัสที่จะจ5ายเปDนค5าตอบแทนให�แก5กรรมการภายใน
ป� 2561 จะเท5ากับ ประมาณ 49.407 ล�านบาท 

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

ได�แก5 การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู�บริหารระดับสูง (Directors’ and Officers’ Liabilities 
Insurance) ที่ทุนประกันจํานวน 40 ล�านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเปDนเบี้ยประกันประมาณ 1.235 ล�านบาทต5อป� 

 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามเก่ียวกับค5าตอบแทนกรรมการ 
 

(บาท/คน) 
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เม่ือไม5มีผู�ถือหุ�นท5านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได�แจ�งการลงมติวาระนี้ต�องผ5านการอนุมัติด�วยคะแนน
เสียงไม5น�อยกว5าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุม โดยผู�ถือหุ�นที่เปDนกรรมการของบริษัทหรือ
ผู�รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข�าร5วมประชุมไม5มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได�แก5 

 
1. นายผดุง เตชะศรินทร+ ถือหุ�นจํานวน 9,824 หุ�น 
2. นายปรีดี บุญยัง ถือหุ�นจํานวน 681,478 หุ�น 
3. นายธนินท+ เจียรวนนท+ ถือหุ�นจํานวน 1,531,476 หุ�น 
4. นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ถือหุ�นจํานวน 8,878,757 หุ�น 
5. นายณรงค+ เจียรวนนท+ ถือหุ�นจํานวน 304,802 หุ�น 
6. นายสุภกิต เจียรวนนท+ ถือหุ�นจํานวน 222,396 หุ�น 
7. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล ถือหุ�นจํานวน 1,879,711 หุ�น 
8. นายปYยะวัฒน+ ฐิตะสัทธาวรกุล ถือหุ�นจํานวน 22,434 หุ�น 
9. นายธานินทร+ บูรณมานิต ถือหุ�นจํานวน 423,506 หุ�น 
   รวม 13,954,384 หุ�น  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติค5าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด�วย

คะแนนเสียงไม5น�อยกว5าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุม โดยผู�ถือหุ�นที่เปDนกรรมการไม5มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,943,277,301 หุ�น 
เห็นด�วย 6,769,688,524 เสียง  คิดเปDน 97.4998 % 
ไม5เห็นด�วย 159,332,193 เสียง   คิดเปDน  2.2948 %  
งดออกเสียง 302,200 เสียง  คิดเปDน 0.0044 % 
ไม5มีสิทธิออกเสียง รวม 13,954,384 เสียง  คิดเปDน 0.2010 % 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเปDน 0.0000 % 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต5งตัง้ผู�สอบบัญชีและกําหนดค5าตอบแทน 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�มอบหมายให�เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการแต5งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนด

ค5าตอบแทนดังนี้ 
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คณะกรรมการตรวจสอบร5วมกับฝ�ายจัดการได�พิจารณาในเร่ืองผลการปฏิบัติงาน ความเปDนอิสระของผู�สอบ
บัญชี ค5าตอบแทนและป.จจัยอ่ืนๆ ประกอบแล�ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปDนผู�สอบ
บัญชีของบริษัท เนื่องจากได�ปฏิบัติหน�าที่เปDนอย5างดีตลอดมาและเห็นควรให�ปรับเพิ่มค5าตอบแทนการสอบบัญชีตาม
ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน  

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

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

 

เพื่อให�เปDนไปตามกฎหมาย  ข�อบังคับของบริษัทข�อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ+ 2561 ได�พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล�ว จึงได�มีมติเห็นชอบให�เสนอต5อที่ประชุมผู�ถือหุ�นแต5งตั้ง 

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

แห5งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปDนผู�สอบบัญชีของบริษัทประจําป� 2561   
 

โดยให�ผู�สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต5องบการเงินของบริษัท
ได� และให�ได�รับค5าตอบแทนในการสอบบัญชีประจําป� 2561 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน
รวมประจําป�และการสอบทานงบการเงินดังกล5าวรายไตรมาส รวมค5าตอบแทนทั้งสิ้น 5,413,000 บาทต5อป� เพิ่มข้ึนจากป� 
2560 จํานวน 300,000 บาทหรือคิดเปDนร�อยละ 5.87 

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

ถือหุ�นรายใหญ5 หรือผู�ที่เก่ียวข�องกับบุคคลดังกล5าวแต5อย5างใด จึงมีความเปDนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต5อ
งบการเงินของบริษัท 

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

ค5าตอบแทน  
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เม่ือไม5มีผู�ถือหุ�นท5านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได�แจ�งการลงมติวาระนี้ต�องผ5านการอนุมัติด�วยคะแนน
เสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

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

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต5งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค5าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุก
ประการด�วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,943,278,275  หุ�น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,942,570,175   หุ�น 
เห็นด�วย 6,921,882,987 เสียง  คิดเปDน 99.7020 % 
ไม5เห็นด�วย 20,687,188 เสียง   คิดเปDน  0.2980 %  
งดออกเสียง 708,100 หุ�น 
บัตรเสีย 0 หุ�น 
 

วาระที่ 8 พิจารณาแก�ไขข�อบังคับของบริษัท 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�มอบหมายให�เลขานุการที่ประชุมรายงานต5อที่ประชุมดังนี้ 
 
เนื่องด�วยประกาศคณะรักษาความสงบแห5งชาติฉบับที่ 74/2557 เร่ืองการประชุมผ5านสื่ออิเล็กทรอนิคส+ ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2557 กําหนดให�การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให�ต�องมีการประชุม นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการที่
บัญญัติไว�ในกฎหมายแต5ละฉบับแล�วยังสามารถจัดให�มีการประชุมผ5านสื่ออิเล็กทรอนิคส+ได� และตามคําชี้แจงของกรม
พัฒนาธุรกิจการค�าเร่ือง การประชุมผ5านสื่ออิเล็กทรอนิคส+ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ได�กําหนดให�กรณีบริษัทมหาชน
จํากัดหากประสงค+จะประชุมผ5านสื่ออิเล็กทรอนิคส+จะต�องมีการกําหนดเร่ืองนี้ไว�ในข�อบังคับของบริษัทด�วย 

 
นอกจากนี้คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห5งชาติที่ 21/2560 เร่ืองการแก�ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ

อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได�มีการแก�ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
100 เร่ืองการให�สิทธิผู�ถือหุ�นเรียกประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นของบริษัท ทําให�ข�อบังคับของบริษัทข�อ 25 ซ่ึงกําหนดตาม
กฎหมายเดิมไม5มีผลใช�บังคับได�ต5อไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล5าว 

 
เพื่อให�เปDนไปตามประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห5งชาติดังกล5าวในเร่ืองการประชุมผ5านสื่อ

อิเล็กทรอนิคส+และเพื่อเปDนการคุ�มครองสิทธิของผู�ถือหุ�นข�างน�อยในการเรียกประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นจากจํานวนหุ�นเดิม 
20% เปDน 10% โดยไม5มีข�อกําหนดเก่ียวกับจํานวนผู�ถือหุ�น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 22 
กุมภาพันธ+ 2561 มีมติเห็นชอบให�เสนอต5อที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก�ไขข�อบังคับของบริษัทจากเดิมมี
ทั้งหมด 39 ข�อเปDนจํานวน 40 ข�อโดยขอแก�ไขหมวดที่ 3 คณะกรรมการ เพิ่มเติมข�อความข�อ 18 เก่ียวกับการให�จัดการ
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ประชุมผ5านสื่ออิเล็กทรอนิคส+ หมวดที่ 4 การประชุมผู�ถือหุ�น ข�อ 25 และแก�ไขเพิ่มเติมข�อ 26 ซ่ึงเก่ียวกับสิทธิของผู�ถือหุ�น
ในการเรียกประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น และการแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับดังกล5าวมีความจําเปDนต�องแก�ไขลําดับเลขข�อใน
ข�อบังคับฉบับเดิมตั้งแต5หมวดที่ 4 ถึงหมวดที่ 7 ข�อ 25 ถึงข�อ 39 เพื่อเปลี่ยนแปลงลําดับเลขข�อในข�อบังคับฉบับใหม5ของ
บริษัทด�วย สําหรับข�อบังคับที่ขอแก�ไขเพิ่มเติมใหม5มีดังนี้ 

 
(1)  เพ่ิมเติมเร่ืองการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ือง การ

ประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ข�อบังคับฉบับปHจจุบัน ข�อบังคับท่ีเสนอขอแก�ไข 

ข�อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ ต�องมี
กรรมการมาประชุมไม5น�อยกว5าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดจึงจะเปDนองค+ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม5
อยู5ในท่ีประชุมหรือไม5สามารถปฎิบัติหน�าท่ีได� ถ�ามีรอง
ประธานกรรมการให�รองประธานกรรมการเปDนประธาน ถ�า
ไม5มีรองประธานกรรมการหรือมีแต5ไม5สามารถปฎิบัติหน�าท่ี
ได� ให�กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปDน
ประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก 
กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เว�น

แต5กรรมการซ่ึงมีส5วนได�เสียในเรื่องใด ไม5มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องน้ัน ถ�าคะแนนเสียงเท5ากันให�ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปDนเสียงช้ีขาด 
 

ข�อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ ต�องมีกรรมการมา
ประชุมไม5น�อยกว5าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะ
เปDนองค+ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม5อยู5ในท่ีประชุม
หรือไม5สามารถปฎิบัติหน�าท่ีได� ถ�ามีรองประธานกรรมการให�
รองประธานกรรมการเปDนประธาน ถ�าไม5มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต5ไม5สามารถปฎิบัติหน�าท่ีได� ให�กรรมการซ่ึงมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปDนประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก 
กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เว�นแต5

กรรมการซ่ึงมีส5วนได�เสียในเรื่องใด ไม5มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องน้ัน ถ�าคะแนนเสียงเท5ากันให�ประธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปDนเสียงช้ีขาด 

ประธานกรรมการหรือประธานในท่ีประชุมอาจกําหนดให�
จัดการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส�ก็ได� โดยให�ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ�และวิธีการตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2)  แก�ไขเร่ืองสิทธิของผู�ถือหุ�นในการเรียกประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นเพ่ือให�สอดคล�องกับ มาตรา 100 แห�งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 แก�ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน�ารักษาความสงบแห�งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแก�ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

ข�อบังคับฉบับปHจจุบัน ข�อบังคับท่ีเสนอขอแก�ไข 
ข�อ 25. คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือ

หุ�นเปDนการประชุมสามัญประจําป�ภายในสี่เดือน นับแต5วัน
สิ้นสุดของรอบป�บัญชีของบริษัท 

การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล5าวแล�วให�
เรียกว5า การประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปDนการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได�สุดแต5จะเห็นสมควร หรือผู�ถือหุ�นรวมกัน
นับจํานวนหุ�นได�ไม5น�อยกว5าหน่ึงในห�าของจํานวนหุ�นท่ี

ข�อ 25. คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�น
เปDนการประชุมสามัญประจําป�ภายในสี่เดือน นับแต5วันสิ้นสุด
ของรอบป�บัญชีของบริษัท 

การประชุมผู� ถือหุ�นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล5าวแล�วให�
เรียกว5า การประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปDนการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได�สุดแต5จะเห็นสมควร 
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จําหน5ายได�ท้ังหมด หรือผู�ถือหุ�นไม5น�อยกว5ายี่สิบห�าคนซ่ึงมี
หุ�นนับรวมกันได�ไม5น�อยกว5าหน่ึงในสิบของจํานวนหุ�นท่ี
จํ า หน5 า ย ไ ด� ท้ั ง หมดจะ เ ข� า ช่ื อ กั น ทํ า ห นั งสื อ ขอ ใ ห�
คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปDนการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได� แต5ต�องระบุเหตุผลในการท่ีขอให�เรียกประชุมไว� 

ข�อบังคับฉบับปHจจุบัน ข�อบังคับท่ีเสนอขอแก�ไข 
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 น้ี
คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นภายในหน่ึง
เดือนนับแต5วันได�รับหนังสือจากผู�ถือหุ�น 

ข�อ 26.ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�
ไม�น�อยกว�าร�อยละสิบของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด จะ
เข�าช่ือกันทําหนังสือขอให�คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�น
เป6นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได� แต�ต�องระบุเรื่องและเหตุผล
ในการท่ีขอให�เรียกประชุมไว�ให�ชัดเจนในหนังสือดังกล�าวด�วย 
ในกรณีเช�นน้ีคณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�น
ภายในสี่สิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือจากผู�ถือหุ�น 

 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม�จัดให�มีการประชุมภายใน

กําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผู�ถือหุ�นท้ังหลายซ่ึงเข�าช่ือกัน
หรือผู�ถือหุ�นคนอ่ืน ๆ รวมกันได�จํานวนหุ�นตามท่ีบังคับไว�น้ันจะ
เรียกประชุมเองก็ได�ภายในสี่สิบห�าวันนับแต�วันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช�นน้ีให�ถือว�าเป6นการประชุมผู�
ถือหุ�นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต�องรับผิดชอบ
ค�าใช�จ�ายอันจําเป6นท่ีเกิดจากการจัดให�มีการประชุมและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 

 
ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นท่ีเป6นการเรียก

ประชุมเพราะผู�ถือหุ�นตามวรรคสองครั้งใด จํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึง
มาร�วมประชุมไม�ครบเป6นองค�ประชุมตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ 28. 
ผู�ถือหุ�นท่ีร�องขอต�องร�วมกันรับผิดชอบชดใช�ค�าใช�จ�ายท่ีเกิดจาก
การจัดให�มีการประชุมในครั้งน้ันให�แก�บริษัท 

 

 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามเก่ียวกับการแก�ไขข�อบังคับของบริษัท 
 
เม่ือไม5มีผู�ถือหุ�นท5านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได�แจ�งการลงมติวาระนี้ว5าต�องผ5านการอนุมัติด�วย

คะแนนเสียงไม5น�อยกว5าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติการแก�ไขข�อบังคับของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด�วยคะแนนเสียงไม5น�อยกว5าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,943,321,541 หุ�น  
เห็นด�วย  6,929,668,641 เสียง คิดเปDน     99.8034 %   
ไม5เห็นด�วย  13,352,000 เสียง คิดเปDน 0.1923 % 
งดออกเสียง 300,900 เสียง คิดเปDน 0.0043 % 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปDน     0.0000 % 
 

วาระที่ 9 เร่ืองอ่ืนๆ  
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามในประเด็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
ผู�ถือหุ�นได�สอบถามเร่ืองการขายหุ�นในแม็คโครและเป;าหมายของบริษัทในการถือหุ�นแม็คโครให�เหลือใน

สัดส5วนเท5าใด 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายนายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ+ กรรมการบริษัทชี้แจงดังนี้  ในเร่ืองการถือหุ�น

แม็คโคร  บริษัทมีความตั้งใจในการเปDนผู�ถือหุ�นใหญ5อยู5แล�วคือมากกว5าร�อยละ 51 ส5วนการขายหุ�นแม็คโครออกไปนั้น
ข้ึนอยู5กับจังหวะเวลาที่เหมาะสมโดยในการขายจะคํานึงถึงผลประโยชน+สูงสุดของผู�ถือหุ�นเปDนหลัก 

 
ผู�ถือหุ�นได�สอบถามถึงความคิดเห็นเก่ียวกับโอกาสที่บริษัทจะขยายธุรกิจไปต5างประเทศ ซ่ึงอาจจะยากกว5า

ธุรกิจแม็คโคร 
นายก5อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ชี้แจงว5าการขยายธุรกิจเซเว5นอีเลฟเว5นไปต5างประเทศนั้นต�องได�รับการอนุมัติจาก 

Seven Eleven, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกาก5อนจึงจะสามารถดําเนินการได� 
 

เม่ือไม5มีผู�ถือหุ�นท5านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก นายธนินท+ เจียรวนนท+ ประธานที่ประชุมจึง
ได�กล5าวขอบคุณผู�ถือหุ�นทุกท5านที่ได�สละเวลามาร5วมประชุมในวันนี้และกล5าวปYดประชุม 

 
อนึ่ง หลังจากเร่ิมการประชุมได�มีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข�าร5วมประชุมในแต5

ละวาระเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 8 รวมจํานวนหุ�นทั้งสิ้น 6,943,321,541 หุ�นคิดเปDน 77.29% ของจํานวนหุ�นที่จําหน5าย
แล�วทั้งหมดของบริษัท 
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ปYดประชุมเม่ือเวลา 15.20 น. 
 
 
 

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

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

(นางสาวสุภาวดี  เตชะบูรณะ)  
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