


 

 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2562 

เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2562 
ณ ห�องประชุมชัน้ 3 อาคารคอนเวนชัน่ฮอลล) สถาบันการจัดการป,ญญาภิวฒัน) 

เลขที่ 85/1 หมู4 2 ถนนแจ�งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
(หมายเหตุ เพื่อป:องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดข้ึนกับผู�ถือหุ�น บริษัท ซีพี ออลล) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

จึงไม4ได�ระบุชื่อและนามสกุลของผู�ถือหุ�นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม เว�นแต4ผู�ถือหุ�น
ต�องการให�บันทึกชื่อและนามสกุลของตนเองไว�ในรายงานการประชุม อย4างไรก็ตามเพื่อให�เปCนไปตาม
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 ประธานกรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ 
2. พล.ต.อ. พัชรวาท  วงษ)สุวรรณ ประธานกรรมการกําหนดค4าตอบแทนและสรรหากรรมการ  

กรรมการกํากับดูแลความยั่งยนืและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ 
3. นายผดุง เตชะศรินทร) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัท 

ภิบาล กรรมการกําหนดค4าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการ
อิสระ 

4. นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นางน้ําผึ้ง วงศ)สมิทธิ ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นายก4อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
7. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ) กรรมการ กรรมการกํากับดูแลความยั่งยนืและบรรษัทภิบาล และ

กรรมการบริหาร 
8. นายณรงค) เจียรวนนท) กรรมการ 
9. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
11. นายปYยะวฒัน) ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
12. นายธานนิทร) บูรณมานิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู�จัดการและประธานเจ�าหน�าที่บริหาร  
 
กรรมการบริษัทที่ลาประชุม 
1. นายธนินท) เจียรวนนท) ประธานกรรมการ  
2. นายอดิเรก ศรีประทักษ) กรรมการ 
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3. นายสุภกิต เจียรวนนท) กรรมการและกรรมการกําหนดค4าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
 กรรมการทั้งหมด 15 คน เข�าร4วมประชุม 12 คนคิดเปCนสัดส4วนของกรรมการที่เข�าร4วมประชุม 80% 
 
ผู�บริหารของบริษทัที่เข�าร�วมประชุม 
1. นายวิเศษ วิศิษฏ)วิญ\ู กรรมการบริหาร 
2. นายทวีศักดิ ์ แก�วรัตนป,ทมา กรรมการบริหารและรองกรรมการผู�จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 
3. นายสวุิทย) ก่ิงแก�ว รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยนื 
4. นายสกล เตชะสถาพร รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส สายงานจัดซ้ือ 
5. นายชวน นิ่มกิตติกุล รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส สายงานกระจายสินค�า 
6. นางสาวลาวัณย) เตียงหงษากุล รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล 
7. นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาต ิ รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส รองสายงานบัญชีและการเงิน 
8. นายสุพจน) ชิตเกษรพงศ) เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู�จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
9. นายกฤษดา เอ้ือปYยะชาต ิ รองกรรมการผู�จัดการ สํานักตรวจสอบ 
10. นายรุ4งโรจน) กองชัยมงคล รองกรรมการผู�จัดการ สํานักบญัชีต4างประเทศ 
11. นายณรงศักดิ ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู�จัดการ สํานักประสานรัฐกิจ 
12. นายวรเดช หงศ)เดชานันท) รองกรรมการผู�จัดการ สํานักบญัช ี
13. นางมาล ี ดิฐวรรณกุล ผู�ช4วยกรรมการผู�จัดการ สาํนักบัญชีต4างประเทศ 
14. นายสพุจน) วชิรจิรากร ผู�ช4วยกรรมการผู�จัดการ สาํนักบัญชีการศึกษาและงบการเงินรวม 
15. นางสาวสุภาวด ี เตชะบูรณะ ผู�ช4วยเลขานุการบริษทัและผู�ช4วยกรรมการผู�จัดการ หน4วยงานเลขานุการ

บริษัท 
16. นางสาวอาภาภรณ) วิสิทธิ์กําธร ผู�จัดการทั่วไปด�านบัญชีทัว่ไปและภาษีอากร  
 
ผู�สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด) 
1. นายเจริญ ผู�สัมฤทธิ์เลิศ  
2. นางมัญชุภา สิงห)สุขสวัสดิ ์
 
ผู�ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป+นสักขีพยานในการนับคะแนน (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด) 
1. นางสาวอรุโณทัย รัศมี (ไม4ได�เปCนผู�มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท) 
 
อาสาพิทักษสิทธิผู�ถือหุ�น สมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย 
1. นายพรศักดิ ์ ชัยวณิชยา    
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บรรยากาศก4อนเร่ิมการประชุม 
บริษัทได�จัดสถานที่บริเวณชั้น 1 อาคารคอนเวนชั่นฮอลล) เปCนที่จัดกิจกรรมการทําธุรกิจของหน4วยงานต4างๆ 

ของบริษัทและบริษัทย4อยได�แก4 สํานักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ)องค)กร สํานักกิจกรรมสังคม บจ.ทเวนตี้โฟร)  
ช�อปปY`ง วิทยาลัยเทคโนโลยีป,ญญาภิวัฒน) และสถาบันการจัดการป,ญญาภิวัฒน) เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต4อ
สังคม รวมทั้งได�จัดให�ผู�ถือหุ�นได�รับชมวีดิทัศน)เก่ียวกับกิจกรรมดังกล4าวบนจอในห�องประชุม 
 
เร่ิมการประชุม : เวลา 14.00 น. 
 

นางสาวสุภาวดี เตชะบูรณะ ผู�ช4วยเลขานุการบริษัท ได�กล4าวต�อนรับผู�ถือหุ�นที่เข�าร4วมประชุมสามัญประจําป� 
2562 และนําเสนอวิดีทัศน)กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต4อที่ประชุมเพื่อให�เปCนไปตามระเบียบของการใช�อาคารและความปลอดภัย
ของผู�เข�าร4วมประชุม หลังจากนั้นได�แนะนํากรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 
กรรมการกําหนดค4าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู�สอบบัญชีภายนอก และสักขีพยาน
ในการนับคะแนนเสียง ผู�สังเกตการณ)การประชุมซ่ึงเปCนอาสาพิทักษ)สิทธิผู�ถือหุ�น สมาคมส4งเสริมผู�ลงทุนไทย และผู�บริหาร
ของบริษัท ที่เข�าร4วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข�อซักถามของผู�ถือหุ�น  

 
เนื่องจากนายธนินท) เจียรวนนท) ประธานกรรมการ มีภารกิจด4วนที่สําคัญไม4สามารถเข�าร4วมประชุมได� ตาม

ข�อบังคับของบริษัทในกรณีที่ประธานกรรมการไม4อยู4ในที่ประชุม ให�รองประธานกรรมการเปCนประธานที่ประชุมแทน 
ดังนั้นนายก4อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการจึงทําหน�าที่เปCนประธานในที่ประชุม  

 
นางสาวสุภาวดี เตชะบูรณะได�รายงานต4อประธานที่ประชุมว4า จากจํานวนผู�ถือหุ�นทั้งหมด 67,768 ราย มีผู�

ถือหุ�นเข�าร4วมประชุมด�วยตนเอง 627 ราย ถือหุ�นรวม 26,826,472 หุ�น และผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�นมาประชุมจํานวน
ทั้งสิ้น 3,022 ราย ถือหุ�นรวม 6,461,462,788 หุ�น รวมผู�เข�าประชุม 3,649 ราย ถือหุ�นรวมทั้งสิ้น 6,488,289,260 หุ�น คิด
เปCน 72.23% เกินกว4า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ�นที่จําหน4ายแล�วทั้งหมดของบริษัทซ่ึงมีจํานวนรวม 8,983,101,348 หุ�น ครบ
เปCนองค)ประชุมตามข�อบังคับของบริษัท 

 
จากนั้นประธานได�กล4าวเปYดประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2562 และแต4งตั้งนายสุพจน) ชิตเกษรพงศ) 

เลขานุการบริษัท และนางสาวสุภาวดี เตชะบูรณะ ผู�ช4วยเลขานุการบริษัทเปCนเลขานุการที่ประชุม และได�ขอให�เลขานุการ
ที่ประชุมชี้แจงต4อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

 
การประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังนี้มีเพียงวาระที่เปCนปกติ และไม4มีผู�ถือหุ�นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได�

ประกาศเชิญชวนผ4านหน�าเว็บไซต)ของบริษัท และบริษัทจะดําเนินการประชุมให�เปCนไปตามข�อบังคับของบริษัท โดยเรียง
ตามระเบียบวาระที่ระบุไว�ในหนังสือนัดประชุม และจะไม4มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ เว�นแต4เพื่อแสดงความ
คิดเห็นหรือมีข�อซักถามเพิ่มเติมเท4านั้น 
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ตามข�อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนน ให�ผู�ถือหุ�นมีคะแนนเสียงเท4ากับจํานวนหุ�นที่ตนถืออยู4 

โดยถือว4าหุ�นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เพื่อไม4ให�เปCนการเสียเวลาอันมีค4าของท4านผู�ถือหุ�นประธานฯ จะใช�วิธีถามในแต4ละวาระว4าจะ
มีผู�คัดค�านหรืองดออกเสียงหรือไม4 ถ�าไม4มีผู�ใดคัดค�านหรืองดออกเสียงให�ถือว4าท4านผู�ถือหุ�นเห็นชอบหรือเห็นด�วยตามมติที่
นําเสนอ หากมีผู�ถือหุ�นท4านใดคัดค�าน ไม4เห็นด�วย หรืองดออกเสียง ให�ใช�ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให�สําหรับการออกเสียง
ลงคะแนนด�วยระบบบาร)โค�ดพร�อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือข้ึนเพื่อเจ�าหน�าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม4
เห็นด�วย และงดออกเสียง โดยจะไม4เก็บบัตรสําหรับกรณีเห็นด�วย สําหรับการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต4ละระเบียบ
วาระ บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม4เห็นด�วย และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ�ามี) หักออกจากจํานวน
เสียงทั้งหมดที่เข�าร4วมประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว4าเปCนคะแนนเสียงที่เห็นด�วยในระเบียบวาระ
นั้น ซ่ึงการนับผลคะแนนของแต4ละวาระจะเปCนไปตามข�อกําหนดของกฎหมายและข�อบังคับของบริษัท โดยกรณีที่ถือเปCน
บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม4ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช4น ลงคะแนนเสียงเกินกว4าหนึ่งช4อง หรือกรณีที่มีการ
ขีดฆ4าในบัตรลงคะแนนโดยไม4ลงชื่อกํากับบริเวณที่ขีดฆ4านั้น หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียงโดยไม4ใช4กรณีคัสโตเดียน 
เปCนต�น ส4วนผู�ถือหุ�นที่ทําหนังสือมอบฉันทะให�ผู�อ่ืนเข�าร4วมประชุมแทน และเปCนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค)ของท4านผู�ถือหุ�นนั้น บริษัทได�นําคะแนนเสียงเห็นด�วย ไม4เห็นด�วย หรืองดออกเสียง ตามที่ระบุไว�ในหนังสือมอบ
ฉันทะบันทึกรวมไว�ในเคร่ืองคอมพิวเตอร)เพื่อการลงมติตามวาระไว�แล�วตั้งแต4เวลาที่ผู�รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข�าร4วม
ประชุม และเพื่อให�การประชุมเปCนไปอย4างต4อเนื่องจะขอให�ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต4อไปก4อน และเม่ือ
เจ�าหน�าที่ได�ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร�อยแล�วจะได�แจ�งรายละเอียดผลการนับคะแนนเสียงของแต4ละวาระนั้นให�ที่
ประชุมทราบ โดยแบ4งเปCนคะแนนเสียงเห็นด�วย ไม4เห็นด�วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเปCนสัดส4วนร�อยละของผู�ถือ
หุ�นตามมติที่ต�องใช� 

 
นอกจากนี้เพื่อความโปร4งใสในการนับคะแนน บริษัทได�เชิญตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จํากัด ซ่ึงไม4ได�เปCนผู�มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทมาเปCนผู�ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเปCนสักขีพยานในการ
นับคะแนน 

 
หลังจากนัน้ประธานได�ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต4อไปนี ้

 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2561 

ประธานได�เสนอรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2561 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2561 ซ่ึงได�จัดทํา
ภายใน 14 วันนับแต4วันประชุมผู�ถือหุ�น และจัดส4งให�กระทรวงพาณิชย)และตลาดหลักทรัพย)แห4งประเทศไทยภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงเผยแพร4บนเว็บไซด)ของบริษัท (www.cpall.co.th) และได�ส4งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล�ว เพื่อให�ที่ประชุมพิจารณารับรอง 
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ประธานสอบถามผู�ถือหุ�นว4าจะมีผู�ใดทักท�วงหรือขอแก�ไขรายงานการประชุมหรือไม4 
เม่ือไม4มีผู�ถือหุ�นท4านใดทักท�วงหรือขอแก�ไขรายงานการประชุม ประธานจึงได�ขอให�ที่ประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2561 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล�วมีมติรับรองรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2561 ด�วย

คะแนนเสียงเปCนเอกฉันท)ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,503,927,156 หุ�น 
ออกเสียงลงคะแนน  6,498,227,936 หุ�น 
เห็นด�วย  6,498,227,936 เสียง คิดเปCน 100.0000 % 
ไม4เห็นด�วย  0 เสียง คิดเปCน 0.0000 % 
งดออกเสียง  5,699,220 หุ�น 
บัตรเสีย  0 หุ�น 

 
วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต4อที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป�ที่ผ4าน

มา 
ประธานมอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส รองสายงานบัญชีและการเงิน 

ให�รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป� 2561 ต4อที่ประชุม โดยสรุปได�ดังนี้ 
 

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต�อการดําเนินงาน 
ในป� 2561 เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความท�าทาย โดยเฉพาะจากป,จจัยภายนอก ทั้งการส4งออกและการ

ท4องเที่ยวที่เร่ิมมีสัญญาณชะลอตัวลงในช4วงคร่ึงหลังของป� ในขณะที่กําลังซ้ือในประเทศค4อยๆปรับตัวเพิ่มข้ึน ซ่ึงส4วนหนึ่ง
เปCนผลมาจากมาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจและการลงทุนภาครัฐให�กระจายลงสู4ฐานรากระดับชุมชนมากข้ึน 

 
สมาคมผู�ค�าปลีกไทยประเมินว4าภาพรวมธุรกิจค�าปลีกไทยป� 2561 มีการขยายตัวร�อยละ 3.0 โดยการขยายตัว

ของธุรกิจค�าปลีกไทยยังคงสอดคล�องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจมหภาค พร�อมทั้งผู�ประกอบการต4างเร4งพัฒนารูปแบบ
ค�าปลีกใหม4และปรับกลยุทธ)ธุรกิจ เพื่อให�ตอบสนองต4อการก�าวเข�าสู4สังคมดิจิตัลและสังคมไร�เงินสด 

 
สรุปผลการดําเนินงานทางการเงิน บมจ.ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) สําหรับป9 2561 
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได�รวม 335,533 ล�านบาท เพิ่มข้ึนร�อยละ 10.9 จากป�ก4อน และมี

กําไรสุทธิ 19,944 ล�านบาท เพิ่มข้ึนร�อยละ 20.0 จากป�ก4อน ในขณะที่งบการเงินรวม บริษัทมีรายได�รวม 527,860 ล�าน
บาท เพิ่มข้ึนร�อยละ 7.9 จากป�ก4อน และมีกําไรสุทธิ 20,930 ล�านบาท เพิ่มข้ึนร�อยละ 5.1 จากป�ก4อน  
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ผลการดําเนินงานจําแนกตามส�วนงานธุรกิจ 
บริษัทและบริษัทย4อยสามารถจําแนกเปCน 2 กลุ4มธุรกิจได�แก4 (กลุ4ม1) ธุรกิจร�านค�าสะดวกซ้ือและธุรกิจอ่ืนๆ 

และ (กลุ4ม2) ธุรกิจศูนย)จําหน4ายสินค�าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง โดยในป� 2561 มีสัดส4วนรายได�
รวม (ก4อนหักรายการระหว4างกัน) และกําไรก4อนค4าใช�จ4ายภาษีเงินได� (ก4อนหักรายการระหว4างกัน) อยู4ในระดับที่ใกล�เคียง
กับป�ก4อนดังนี้ 

รายได�รวม กําไร 
ธุรกิจกลุ4มที่ 1 66% 78% 
ธุรกิจกลุ4มที่ 2 34% 22% 

 
พัฒนาการที่สําคัญในธุรกิจร�านสะดวกซื้อในป9 2561 

• ด�านร�านสาขา  
นอกเหนือจากการเพิ่ม ข้ึนของจํานวนสาขาใหม4ไปในทําเลศักยภาพต4างๆ เช4น ร�านสาขาใน

คอนโดมิเนียม อาคารสํานักงาน มหาวิทยาลัย และทําเลที่ลูกค�ามีรายได�สูง หรือภายในห�างสรรพสินค�าแล�ว บริษัทยังให�
ความสําคัญกับการค�นหานวัตกรรมใหม4ๆ เข�ามาปรับใช�ในร�านเพื่อสร�างประสบการณ)ในการเลือกซ้ือสินค�า โดยมีการ
พัฒนาร�านที่มีความทันสมัยด�านเทคโนโลยีดิจิทัล สิ่งอํานวยความสะดวก เมนูแสดงรายการอาหารพร�อมภาพ Digital 
Menu Board จุดชําระค4าสินค�าแบบ Self Check Out อีกด�วย 

• ด�านสินค�า 
เพื่อตอบโจทย)ให�ร�าน 7-Eleven เปCนจุดหมายของอาหารและเคร่ืองดื่มในใจลูกค�า บริษัทมีการพัฒนา

สินค�าอาหารและเคร่ืองดื่มให�มีความโดดเด4นแตกต4างจากคู4แข4ง ทั้งในแง4ของรสชาดความอร4อย ความหลากหลายของเมนู 
นวัตกรรมสินค�าใหม4ๆ ตลอดไปจนถึงการสร�างความคุ�มค4าให�มากข้ึน ส4งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของคนไทย 
โดยเฉพาะสินค�าและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ อาทิ ผักผลไม�สดพร�อมทาน น้ําผักและน้ําผลไม� อาหารแคลอร่ีต่ํา อาหาร
โซเดียมต่ํา เพื่อตอบโจทย)ผู�บริโภคที่คํานึงถึงสุขภาพและการเข�าสู4สังคมสูงอายุของสังคมไทย เปCนต�น 

 

• การให�บริการทางการเงิน  
บริษัทศึกษาและพัฒนา Financial Service Business เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม4ๆ อาทิ การเปCน

ตัวแทนธนาคาร (Bank Agent ) เพื่อตอบสนองสังคมไร�เงินสดและความต�องการของสังคมดิจิทัลรูปแบบต4างๆ ในอนาคต 
และมีการพัฒนารูปแบบการชําระเงินค4าสินค�าภายในร�าน 7-Eleven เพื่อสอดรับกับการเร่ิมเข�าสู4สังคมดิจิตัลและสังคมไร�
เงินสดโดยใช�บาร)โค�ด รวมถึงการเพิ่มช4องทางการชําระเงินผ4านบัตรเครดิต นอกจากนี้บริษัทได�เปYดให�บริการขนส4งพัสดุ
ภายใต�ชื่อ " SPEED-D " ที่ร�าน 7-Eleven โดยเปCนการส4งมอบความสะดวกสบายในการรับ-ส4งพัสดุ ที่ร�าน 7-Eleven 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
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• ด�านการบริหารความสัมพันธ)ของลูกค�า  
เพื่อให�สามารถติดต4อสื่อสารและเข�าถึงลูกค�าได�อย4างมีประสิทธิภาพและใกล�ชิดมากข้ึน บริษัทยังได�เพิ่ม

ช4องทางการสื่อสารและทํากิจกรรมการตลาดผ4านช4องทางออนไลน) และกิจกรรมส4งเสริมการขายผ4านทางแอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพท)มือถือ เพื่อสร�างความผูกพันของลูกค�า รวมไปถึงช4องทางโซเชียลมีเดีย  

 

• ด�านความยั่งยืน  
ด�วยการดําเนินธุรกิจอย4างมีธรรมาภิบาลและเปCนคนดีของสังคม ในป� 2561 บริษัทได�ประกาศ

เจตนารมณ) “ลด และ เลิกใช�ถุงพลาสติก” ที่ร�าน 7-Eleven ทั่วประเทศตามปณิธานอันมุ4งม่ันของบริษัทที่จะร4วมพัฒนา
ชุมชนและสังคมควบคู4ไปกับการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม โดยดําเนินโครงการรณรงค)ลดและเลิกการใช�ถุงพลาสติกอย4างเปCน
รูปธรรมผ4านโครงการ 7 Go Green ตั้งแต4ป� 2550 จนถึงป,จจุบันต4อเนื่องมากว4า 10 ป� นอกจากนี้บริษัทยังมุ4งพัฒนา
ศักยภาพของคู4ค�า อาทิ ผู�ผลิต Store Business Partner ผู�ขนส4ง และผู�ประกอบการรายย4อย โดยการแบ4งป,นองค)ความรู� 
ให�คําปรึกษา รวมถึงการฝ{กอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจไปพร�อมๆ กับการเติบโตของบริษัท 

 

• ด�านการขยายธุรกิจไปต4างประเทศ 
บริษัทได�มีการลงนามในบันทึกข�อตกลงเบื้องต�น (Indicative Term Sheet) กับ 7-Eleven, Inc. 

สําหรับการได�รับสิทธิแฟรนไชส)ในการลงทุนจัดตั้งและดําเนินการร�าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ซ่ึงมี
ประชากรประมาณ 16 ล�านคนและ 7 ล�านคนตามลําดับ ขณะนี้อยู4ระหว4างดําเนินการเจรจาและตกลงเพื่อเข�าทํา
สัญญาแฟรนไชส)หลัก (Master Franchise Agreement) ซ่ึงคาดหมายว4าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2/2562  

 
ประเภทของร�านสาขา 
บริษัทมุ4งเน�นการสร�างเครือข4ายร�านสาขาในทําเลที่ดี เพื่ออํานวยความสะดวกและเข�าถึงความต�องการของ

ลูกค�าในทุกชุมชน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต4างจังหวัด ในรูปแบบของร�านบริษัท ร�าน Store Business 
Partner (SBP) และร�านค�าที่ได�รับสิทธิช4วงอาณาเขต รวมถึงการพัฒนาร�านในสถานีบริการน้ํามันและร�านที่ตั้งเปCนเอกเทศ 
(Standalone) โดยตั้งเป:าหมายที่จะขยายสาขาจํานวน 700 สาขาต4อป� โดยในระหว4างป� 2561 ธุรกิจร�านค�าสะดวกซ้ือได�
มีการขยายสาขา 7-Eleven ทั้งร�านบริษัท ร�านSBP และร�านค�าที่ได�รับสิทธิช4วงอาณาเขต รวมทั้งสิ้น 720 สาขา ตาม
เป:าหมาย ณ สิ้นป� 2561 บริษัทมีจํานวนร�านสาขาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 10,988 สาขา ดังนี้ 

 
ร�านบริษัท  4,894  สาขา คิดเปCนร�อยละ  45   
ร�าน SBP 5,336 สาขา คิดเปCนร�อยละ  49  
ร�านค�าทีไ่ด�รับสิทธิช4วงอาณาเขต 758 สาขา คิดเปCนร�อยละ  6  
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อัตราการเติบโตของยอดขายสินค�า 
ในป� 2561 ธุรกิจร�านสะดวกซ้ือมีรายได�จากการขายสินค�าและการให�บริการรวม 308,843 ล�านบาท เพิ่มข้ึน

จากป�ก4อน คิดเปCนร�อยละ 10.7 ยอดขายเฉลี่ยของร�านเดิมในป� 2561 มีอัตราการเติบโต เท4ากับร�อยละ 3.2 โดยมียอดขาย
เฉลี่ยต4อร�านต4อวัน เท4ากับ 81,788 บาท มียอดซ้ือสินค�าต4อคร้ังประมาณ 69 บาท ในขณะที่จํานวนลูกค�าต4อร�านต4อวัน
เฉลี่ย 1,185 คน 

 

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝAายจัดการ (งบการเงินรวม) 
ในรอบป� 2561 ที่ผ4านมา บริษัทและบริษัทย4อยมีรายได�รวม 527,860 ล�านบาท เพิ่มข้ึนจากป� 2560 คิดเปCน

ร�อยละ 7.9 สาเหตุสําคัญที่ทําให�รายได�รวมเพิ่มข้ึนนั้นยังคงมาจากการขายสินค�าที่เพิ่มสูงข้ึนจากธุรกิจร�านสะดวกซ้ือ 
ธุรกิจสนับสนุนอ่ืนๆ และรายได�จากธุรกิจศูนย)จําหน4ายสินค�าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง  

 

บริษัทและบริษัทย4อยมีต�นทุนและค4าใช�จ4ายรวม 495,512 ล�านบาท เพิ่มข้ึนร�อยละ 8.2 จากป�ก4อน ในขณะที่
กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิปรับเพิ่มข้ึนร�อยละ 2.7 และร�อยละ 5.1 จากป�ก4อนตามลําดับ มีค4าใช�จ4ายในการขาย
และบริหารเพิ่มข้ึนร�อยละ 9.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาของธุรกิจร�านสะดวกซ้ือในประเทศไทย และธุรกิจ
สยามแม็คโครทั้งในประเทศและต4างประเทศ 

 
ในด�านอัตราการทํากําไร สัดส4วนกําไรข้ันต�นในงบการเงินรวมคงอยู4ในระดับเดียวกันกับป�ก4อนที่ร�อยละ 22.3

ในขณะที่ต�นทุนรวมและค4าใช�จ4ายรวมปรับเพิ่มข้ึนในอัตราที่สูงตามที่กล4าวข�างต�น จึงส4งผลให�อัตราส4วนการทํากําไรก4อน
ดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) อัตรากําไรก4อนดอกเบี้ย ภาษี ค4าเสื่อมราคาและค4าตัดจําหน4าย (EBITDA) และอัตรากําไรสุทธิ
ลดลงจากป�ก4อนหน�า  

 
เงินทุนหมุนเวียน 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย4อยมีเงินสดและเงินฝากธนาคารรวมทั้งสิ้น 34,023 ล�าน

บาท สภาพคล4องโดยรวมของบริษัทและบริษัทย4อยยังอยู4ในเกณฑ)ดี ดังจะเห็นได�ว4าในป� 2561 บริษัทและบริษัทย4อยคงมี
วงจรเงินสดติดลบ 43 วัน เปCนผลจากระยะเวลาขายสินค�าจํานวน 26 วัน มีระยะเวลาชําระหนี้จํานวน 71 วันและ 
ระยะเวลาเก็บหนี้จํานวน 1 วัน 

 
บริษัทและบริษัทย4อยมีอัตราผลตอบแทนต4อสินทรัพย)รวมและอัตราผลตอบแทนต4อส4วนของผู�ถือหุ�นที่ระดับ

ร�อยละ 5.7 และร�อยละ 26.1 ตามลําดับ 
 
ความสามารถในการชําระหน้ี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย4อยมีอัตราส4วนหนี้สินสุทธิต4อส4วนผู�ถือหุ�นตามนิยามข�อกําหนด

สิทธิ 1.04 เท4าลดลงจาก 1.44 เท4าเม่ือเทียบกับช4วงเดียวกันของป�ก4อน เนื่องจากบริษัทได�ชําระคืนหุ�นกู�ที่ครบกําหนดอายุ
ไถ4ถอนระหว4างป� 
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ประมาณการงบลงทุนสําหรับธุรกิจสะดวกซื้อ 
บริษัทวางแผนที่จะลงทุนเปYดร�านสาขาใหม4อีกประมาณ 700 สาขาในป� 2562 โดยคาดว4าจะใช�งบลงทุน

ประมาณ 11,500 – 12,000 ล�านบาท เพื่อใช�สําหรับการเปYดร�านสาขาใหม4 การปรับปรุงร�านเดิม การลงทุนอ่ืนๆ อาทิ 
โครงการใหม4 ศูนย)กระจายสินค�า สินทรัพย)ถาวร และระบบสารสนเทศ  

 
สรุปพัฒนาการที่สําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการต�อต�านการทุจริตคอรรัปชั่นและนโยบายการกํากบั

ดูแลกิจการสําหรับป9 2561  
1. เพิ่มอํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมอบหมายให�จัดทํานโยบาย

ความยั่งยืนและกําหนดเป:าหมายและแนวปฏิบัติด�านการส4งเสริมนวัตกรรม ประกอบธุรกิจอย4างมีความรับผิดชอบต4อสังคม
และวางแผนพัฒนาอย4างยั่งยืน และให�เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเปCนคณะกรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและ
บรรษัทภิบาล 

2. แก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให�สอดคล�องกับแนวร4วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต4อต�าน
การทุจริตคอร)รัปชั่น (CAC) และดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส) (DJSI) 

3. แก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค4าตอบแทนและสรรหากรรมการให�สอดคล�องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่
จัดทําโดย IOD หลักการกํากับดูแลที่ดี (CG Code) ป� 2560 ที่ออกโดยสํานักงาน ก.ล.ต. 

4. จัดทํานโยบายต4างๆ ที่เก่ียวข�องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได�แก4 นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
ความขัดแย�งทางผลประโยชน) นโยบายการแจ�งเบาะแสและการคุ�มครองผู�แจ�งเบาะแส นโยบายคุ�มครองข�อมูลส4วนบุคคล
และรักษาความลับของข�อมูล นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน นโยบายการป:องกัน
การฟอกเงิน เปCนต�น  

5. บริษัทได�รับคัดเลือกเปCนสมาชิกดัชนีที่ประเมินศักยภาพขององค)กรในด�านสิ่งแวดล�อม สังคม และ 
ธรรมาภิบาลหรือ FTSE4Good Index 2018 ใน 2 กลุ4มดัชนีคือ FTSE4Good Emerging Index และ FTSE4Good 
ASEAN 5 Index เปCนป�แรก จึงเปCนการยืนยันถึงความมุ4งม่ันของบริษัทในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางพัฒนาอย4างยั่งโดย
บริหารงานอยู4บนความสมดุลในด�าน สังคม สิ่งแวดล�อม และการกํากับดูแลกิจการ 

6. บริษัทได�รับคัดเลือกให�เปCนสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส) (Dow Jones Sustainability Indices-
DJSI) กลุ4ม World Index เปCนป�แรก นับเปCนบริษัทหนึ่งเดียวของประเทศไทยในกลุ4มอุตสาหกรรม Food & Staples 
Retailing ที่ได�รับคัดเลือกเปCนสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส)ในระดับโลกหรือ DJSI 2018 และยังได�รับคัดเลือกใน
ระดับ Emerging Markets Index ต4อเนื่องเปCนป�ที่ 2 อีกด�วยแสดงถึงความสําเร็จที่เกิดจากวิสัยทัศน)ของผู�บริหารและการ
ร4วมแรงร4วมใจของพนักงานทุกคนที่มีเป:าหมายชัดเจนในการกําหนดยุทธศาสตร)ในการพัฒนาองค)กรและดําเนินการเพื่อ
ก�าวไปสู4ความยั่งยืน 

7. บริษัทได�รับการคัดเลือกจากการประเมินบริษัทจดทะเบียนด�านความยั่งยืนที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย)
แห4งประเทศไทยให�บริษัทอยู4ในรายชื่อหุ�นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจําป� 2561 

8. บริษัทได�รับรางวัลนายจ�างดีเด4นระดับโลกประจําป� 2561 (World Best Employer 2018) สํารวจโดย
นิตยสาร Forbes โดยอยู4ในอันดับ 5 ของประเทศไทยและเปCนอันดับที่ 84 ของโลก 
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ประธานได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเร่ืองต4างๆที่เก่ียวข�องกับการดําเนินงานของ
บริษัท 

 

ผู�ถือหุ�นสอบถามดังนี้ 
1. จํานวนร�านสาขาในสถานีบริการน้ํามันปตท. ที่มีประมาณ 10% ของจํานวนร�านทั้งหมด จะมีการเปYด

เพิ่มอีกหรือไม4 กรณีที่บริษัทลูกของปตท.ที่ทําธุรกิจค�าปลีกจะจดทะเบียนเข�าตลาดหลักทรัพย)แห4งประเทศไทยจะมีผลต4อ
บริษัทไหม และสัญญาที่บริษัทมีกับปตท.จะสิ้นสุดลงเม่ือใด 

ประธานได�มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงดังนี้ การเปYดร�านสาขาในสถานีบริการน้ํามัน
ปตท. จะเติบโตในอัตราคงที่กับการเปYดร�านสาขาของบริษัทในทําเลนอกสถานีบริการน้ํามัน และการที่บริษัทลูกของปตท. 
มีแผนจะเข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)ฯ นั้นไม4ได�มีผลกระทบกับบริษัทแต4อย4างใด นอกจากนี้การต4ออายุสัญญาเปYด
ร�าน 7-Eleven กับปตท.จะดําเนินการทุกๆ 10 ป� ซ่ึง ณ เวลานี้ได�ผ4านมาคร่ึงทางแล�วและเม่ือใกล�จะหมดเวลาก็จะมีการ
เจรจาใหม4รวมถึงแผนการและความร4วมมือในอนาคตซ่ึงเปCนเร่ืองปกติของธุรกิจ  

 

2.  สัดส4วนรายได�ของธุรกิจแม็คโครคิดเปCน 34% ของรายได�รวมของบริษัท จึงอยากทราบว4ามีบริษัทย4อยใด
อีกบ�างที่มีสัดส4วนได�รายได�รองจากแม็คโคร 

ประธานได�มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว4ารายได�หลักของบริษัทย4อยอ่ืนๆ ส4วนใหญ4มี
รายได�มาจากการขายสินค�าให�ซีพี ออลล) ซ่ึงเปCนบริษัทแม4 

 

3. บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปCนบริษัทย4อยของบริษัทมีอัตรากําไรที่ลดลงเนื่องมาจากการ
ขยายธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชาและประเทศอินเดีย จึงสอบถามว4าจะเร่ิมมีกําไรในสองประเทศนี้เม่ือใด หรือควรจะมีก่ี
สาขาเพื่อให�ได�กําไร 

ประธานได�มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว4าเปCนเร่ืองปกติของการลงทุนเปYดสาขาใน
ต4างประเทศซ่ึงเปCนการลงทุนระยะยาว ดังนั้นในช4วงแรกจะมีค4าใช�จ4ายในการจัดตั้งค4อนข�างสูง จึงต�องใช�ระยะเวลาในการ
ดําเนินการและเกิดการประหยัดจากขนาดของธุรกิจ (Economy of Scale) 

 

4. การที่บริษัทจะไปลงทุนเปYดร�าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและประเทศลาวนั้น มีแผนที่จะเปYดก่ี
สาขาและงบประมาณเงินลงทุนการเปYดร�านสาขาใหม4ประมาณ 4,000 ล�านบาทได�รวมการลงทุนในสองประเทศนี้ไว�ด�วย
หรือไม4 

ประธานได�มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว4าการลงทุนจัดตั้งและดําเนินการร�าน 7-Eleven 
ในประเทศกัมพูชาและประเทศลาวยังอยู4ในข้ันตอนของการเจรจา เม่ือมีการตกลงและทําสัญญาแฟรนไชส)หลักเรียบร�อย
แล�วจึงจะสามารถเปYดเผยข�อมูลและแผนการดําเนินการได� ส4วนงบประมาณ 4,000 ล�านบาทเปCนงบประมาณสําหรับการ
เปYดร�านสาขาในประเทศไทยเท4านั้น 

 

5. ร�าน Stand alone ที่มีที่จอดรถหน�าร�านเข�าใจว4ามียอดขายต4อตารางเมตรมากกว4าร�านสาขาปกติ อยาก
ทราบว4าบริษัทมีแนวโน�มที่จะขยายสาขาเพิ่มอย4างไรและจะมีผลกระทบต4อสาขาเดิมหรือไม4 
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ประธานได�มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว4าช4วงหลังบริษัทพยายามเช4าที่ระยะยาวเพื่อ
สร�างและเปYดร�านสาขาแทนการเช4าตึกแถว เพื่อทําร�านที่มีขนาดใหญ4ข้ึนเพื่อตอบสนองต4อความต�องการของลูกค�าได�ดีข้ึน
และมียอดขายเพิ่มข้ึนแต4ในขณะเดียวกันก็มีค4าใช�จ4ายเงินลงทุนที่เพิ่มข้ึนบ�างแต4อัตราผลตอบแทนการลงทุนยังดี บริษัทมี
แผนที่จะเปYดร�านที่มีขนาดใหญ4เพิ่มข้ึนอีก ซ่ึงถ�ารวมกับจํานวนร�านสาขาที่เปYดในป,�มปตท. จะมีอัตราการเปYดร�านใหม4ที่มี
ขนาดใหญ4ต4อป�ที่ประมาณ 40-50% 
 

ผู�ถือหุ�นสอบถามเร่ืองการทําธุรกิจให�บริการขนส4งพัสดุภายใต�ชื่อ SPEED-D ที่ร�าน 7-Eleven ว4ามีผลการ
ดําเนินงานเปCนสัดส4วนเท4าใด 

ประธานได�มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว4าเนื่องจากบริการขนส4งพัสดุภายใต�ชื่อ SPEED-
D ที่ร�าน 7-Eleven เพิ่งจะเร่ิมทําเม่ือปลายป�ที่แล�วสัดส4วนของรายได�จึงยังไม4มาก 

 
เม่ือไม4มีผู�ถือหุ�นท4านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ที่ประชุมจึงได�รับทราบผลการดําเนินงาน

ของบริษัทประจําป� 2561 ดังกล4าวข�างต�น 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทนุ สาํหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานได�มอบหมายให�เลขานุการที่ประชุม รายงานต4อที่ประชุมเพื่อขอให�พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินที่ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตได�
ตรวจสอบและได�ผ4านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล�ว และได�จัดส4งให�แก4ผู�ถือหุ�นล4วงหน�า
พร�อมหนังสือเชิญประชุมแล�ว ดังนี้ 
  

งบการเงินเฉพาะกจิการ บาท 

- รวมสินทรัพย) 280,368,088,081 

- รวมส4วนของผู�ถือหุ�น 72,020,287,965 

- รายได�จากการขายสนิค�าและการให�บริการ 308,843,148,532 

- รวมรายได� 335,532,689,730 

- กําไรสําหรับป� 19,944,419,065 

- กําไรต4อหุ�นข้ันพื้นฐาน 2.11 
  

งบการเงินรวม  

- รวมสินทรัพย) 373,741,617,058 

- รวมส4วนของผู�ถือหุ�น 99,818,684,859 

- รวมส4วนของผู�ถือหุ�นของบริษัท 84,830,803,477 

- รายได�จากการขายสนิค�าและการให�บริการ 508,552,476,957 
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บาท 

- รวมรายได� 527,859,751,374 

- กําไรสําหรับป� 21,183,038,100 

- กําไรส4วนที่เปCนของผู�ถือหุ�นของบริษัท 20,929,650,304 

- กําไรต4อหุ�นข้ันพื้นฐาน 2.22 
 

ประธานได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามรายการเก่ียวกับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนดังกล4าว
ข�างต�น  

 

เม่ือไม4มีผู�ถือหุ�นท4านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได�แจ�งการลงมติวาระนี้ว4าต�องผ4านการอนุมัติด�วย
คะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป� 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด�วยคะแนนเสียงเปCนเอกฉันท)ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนดังนี้ 

 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,505,730,403 หุ�น  
ออกเสียงลงคะแนน 6,504,024,683 หุ�น 
เห็นด�วย  6,504,024,683 เสียง คิดเปCน     100.0000 %  
ไม4เห็นด�วย  0 เสียง คิดเปCน     0.0000 % 
งดออกเสียง 1,705,720 หุ�น 
บัตรเสีย  0 หุ�น 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ4ายเงินป,นผล 

ประธานได�มอบหมายให�เลขานุการที่ประชุมรายงานต4อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติ
การจ4ายเงินป,นผล ดังนี้ 

   
ตามข�อบังคับของบริษัทข�อ 37 บริษัทต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�ส4วนหนึ่งไว�เปCนทุนสํารองตามกฎหมาย 

ไม4น�อยกว4าร�อยละห�าของกําไรสุทธิประจําป�หักด�วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว4าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม4
น�อยกว4าร�อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว4านั้น 

 

ณ สิ้นป� 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชําระแล�ว 8,983,101,348 
บาทและมีทุนสํารองตามกฎหมาย 900 ล�านบาทถ�วนคิดเปCนร�อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซ่ึงตรงตามข�อบังคับของบริษัท
แล�วจึงไม4มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิประจําป� 2561 เพิ่มเติมอีก 
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และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ4ายเงินป,นผลให�แก4ผู�ถือหุ�นเปCนจํานวนประมาณร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
จากการดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได�และสํารองตามกฎหมายในแต4ละป�โดยพิจารณา
ประกอบงบการเงินรวม 

 
ทั้งนี้นโยบายการจ4ายเงินป,นผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการ

ดําเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชําระเงินต�น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู�ระยะยาวรวมทั้ง
โครงการในอนาคตแล�วเห็นว4า ควรเสนอที่ประชุมผู�ถือหุ�นเปCนประการอ่ืน 

 

นอกจากนี้บริษัทมีหน�าที่ต�องปฏิบัติตามเงื่อนไขข�อกําหนดสิทธิของหุ�นกู�ประเภทต4างๆ กล4าวคือ ในกรณีที่
บริษัทผิดนัดไม4ชําระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม4ชําระเงินใดๆ ที่เก่ียวข�องกับหุ�นกู� หรือเลื่อนการชําระดอกเบี้ยหุ�นกู� (แล�วแต4
กรณี) บริษัทจะไม4จ4ายเงินป,นผลให�แก4ผู�ถือหุ�น 

  

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ) 2562 เม่ือพิจารณาถึง
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทแล�ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติการ
จ4ายเงินป,นผลแก4ผู�ถือหุ�นจากผลประกอบการระหว4างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงบริษัทมีกําไร
สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 19,944,419,065 บาท คิดเปCนอัตรากําไร 2.11 บาทต4อหุ�น ประกอบกับมีกําไร
สุทธิของงบการเงินรวมในส4วนที่เปCนของบริษัท จํานวน 20,929,650,304 บาท คิดเปCนอัตรากําไร 2.22 บาทต4อหุ�น โดย
จ4ายเงินป,นผลในอัตราหุ�นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค)) สําหรับผู�ถือหุ�นจํานวน 8,983,101,348 หุ�น รวมเปCนเงิน
ป,นผลทั้งสิ้น 10,779,721,617.60 บาทคิดเปCนร�อยละ 54 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงิน
ได� การจ4ายป,นผลจะจ4ายให�แก4ผู�ถือหุ�นตามกําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นที่มีสิทธิได�รับเงินป,นผล (record date) ในวันที่ 7 
พฤษภาคม 2562 และกําหนดจ4ายเงินป,นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงการจ4ายป,นผลดังกล4าวข�างต�นเปCนไปตาม
นโยบายการจ4ายป,นผลของบริษัทที่กําหนดไว� 

 

นอกจากนี้ผู�ถือหุ�นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได�รับเงินป,นผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินป,นผลคืน
ได� ตามหลักเกณฑ)ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เนื่องจากบริษัทจ4ายจากกําไรที่บริษัทได�เสียภาษีเงินได�ไว�แล�ว
ในอัตราร�อยละ 20 ซ่ึงสามารถขอเครดิตเงินป,นผลได�เท4ากับเงินป,นผลคูณยี่สิบส4วนแปดสิบ 

 
ประธานได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามเก่ียวกับการจัดสรรกําไรและการจ4ายเงินป,นผลดังกล4าว  
 

ผู�ถือหุ�นสอบถามว4าจากสถิติการจ4ายเงินป,นผลของบริษัท เหตุใดอัตราการจ4ายเงินป,นผลต4อกําไรสุทธิ (Pay 
– out Ratio) จึงลดลงทุกป� 

ประธานได�มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว4าเม่ือพิจารณาถึงจํานวนเงินป,นผลต4อหุ�นและ
กระแสเงินสดจ4ายป,นผลรวมจะเห็นว4าเพิ่มข้ึนทุกป� นอกจากนี้บริษัทยังต�องใช�เงินนําไปชําระหนี้เงินกู�และสํารองโครงการ
ลงทุนเพื่อการเจริญเติบโตของบริษัท 
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เม่ือไม4มีผู�ถือหุ�นท4านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได�แจ�งการลงมติวาระ
นี้ว4าต�องผ4านการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติการไม4จัดสรรกําไรเพื่อเปCนทุนสํารองตามกฎหมาย และ

อนุมัติจ4ายเงินป,นผลให�แก4ผู�ถือหุ�นตามรายละเอียดข�างต�น ด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,506,638,470 หุ�น  

ออกเสียงลงคะแนน 6,506,597,050 หุ�น 
เห็นด�วย  6,479,630,049 เสียง คิดเปCน     99.5855 %  
ไม4เห็นด�วย  26,967,001 เสียง คิดเปCน 0.4145 % 
งดออกเสียง 41,420 หุ�น 
บัตรเสีย 0 หุ�น 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ�นจากตําแหน4งตามวาระ 

ประธานมอบหมายให�เลขานุการที่ประชุมรายงานต4อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่พ�นจากตําแหน4งตามวาระดังนี้ 

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

สามัญประจําป�ทุกคร้ัง ให�กรรมการออกจากตําแหน4งหนึ่งในสามเปCนอัตรา ถ�าจํานวนกรรมการที่จะแบ4งออกให�ตรงเปCน
สามส4วนไม4ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ที่สุดกับส4วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต�องออกจากตําแหน4งในป�แรกและป�ที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให�จับฉลากกันว4าผู�ใดจะออก ส4วนป�หลังๆ ต4อไปให�กรรมการคนที่อยู4ในตําแหน4งนานที่สุด
นั้นเปCนผู�ออกจากตําแหน4ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข�ามาดํารงตําแหน4งใหม4ได� 

 

กรรมการที่ต�องออกจากตําแหน4งตามวาระคร้ังนี้เปCนกรรมการอิสระทั้งหมด ได�แก4  
1. นายผดุง เตชะศรินทร) ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการกําหนดค4าตอบแทนและสรรหากรรมการ  
กรรมการกํากับดูแลความยั่งยนืและบรรษัทภิบาล  
และกรรมการอิสระ 

2. นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ)สุวรรณ ประธานกรรมการกําหนดค4าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

กรรมการกํากับดูแลความยั่งยนืและบรรษัทภิบาล  
และกรรมการอิสระ 
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4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช ประธานกรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล  
และกรรมการอิสระ 

5. นางน้ําผึ้ง วงศ)สมิทธิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
บริษัทได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายย4อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข�ารับการพิจารณาคัดเลือกเปCนกรรมการของ

บริษัท ในช4วงระหว4างวันที่ 25 กันยายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ4านระบบข4าวของตลาดหลักทรัพย)ฯ และเผยแพร4
หลักเกณฑ)การดําเนินการดังกล4าวรวมถึงแบบฟอร)มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต)ของบริษัทเพื่อให�ผู�ถือหุ�นทราบล4วงหน�า  
ผลปรากฎว4าไม4มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข�ารับการพิจารณาคัดเลือกเปCนกรรมการของบริษัท 

 
การเลือกตั้งกรรมการในคร้ังนี้ ผู�ได�รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปCนกรรมการอิสระต�องมีคุณสมบัติครบถ�วน

ตรงตามข�อกําหนดของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและของบริษัท และต�องมีจํานวน
กรรมการอิสระไม4น�อยกว4า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 15 คน 

 
เพื่อให�เปCนไปตามกฎหมายและข�อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 

21 กุมภาพันธ) 2562 โดยไม4รวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2562 ได�
ร4วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได�รับการเสนอ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติด�านต4างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด�าน
คุณวุฒิ ประสบการณ) ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และความเหมาะสมกับกลยุทธ)ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช4วงที่ผ4านมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกําหนดค4าตอบแทน
และสรรหากรรมการเสนอตามหลักเกณฑ)และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน4ง
กรรมการบริษัทรวมถึงรายชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู�ถือหุ�นรายย4อย และให�เสนอต4อที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่พ�นจากตําแหน4งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข�ามาเปCนกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยแต4ละท4านมี
ความเชี่ยวชาญและการมีส4วนร4วมสร�างคุณประโยชน)ให�แก4บริษัทดังนี้ 

1. นายผดุง เตชะศรินทร)  
เปCนผู�ทรงคุณวฒุิที่มีความรู�และประสบการณ)ทางด�านบัญชีและการเงิน สามารถทําหน�าที่สอบทาน
ความน4าเชื่อถือของงบการเงิน 

2. นายปรีดี บุญยัง  
เปCนผู�ทรงคุณวฒุิที่มีความรู�และประสบการณ)ด�านกฎหมายและภาษีอากร  

3. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ)สุวรรณ  
เปCนผู�ทรงคุณวฒุิที่มีความรู�และประสบการณ)ด�านความม่ันคงและการพัฒนาสังคม  

4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช  
เปCนผู�ทรงคุณวฒุิที่มีความรู�และความเชี่ยวชาญด�านกฎหมายและคดี มีประสบการณ)ในสถาบนัขนาด
ใหญ4  
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5. นางน้ําผึ้ง วงศ)สมิทธิ ์  
เปCนผู�ทรงคุณวฒุิที่มีความรู�และประสบการณ)ด�านเศรษฐศาสตร) การเงิน และการธนาคาร  

 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการคร้ังนี้ต�องผ4านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมาก และจะพิจารณา
เลือกกรรมการทีละตําแหน4ง โดยใช�คะแนนเสียงเท4ากับจํานวนหุ�นที่ผู�ถือหุ�นแต4ละคนถืออยู4ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม4ต�อง
แบ4งคะแนนเสียง  บุคคลที่ได�คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต4ละตําแหน4ง จะเปCนผู�ได�รับการเลือกตั้งเปCนกรรมการใน
ตําแหน4งนั้น  

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได�พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเปCนรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต4อไปนี้ 
เปCนกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ต�องพ�นจากตําแหน4งตามวาระ ด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�
ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได�  6,506,658,665 หุ�น 
1. นายผดุง เตชะศรินทร)  กรรมการอิสระ 

ออกเสียงลงคะแนน 6,506,619,045 หุ�น 
เห็นด�วย 4,423,959,887 เสียง  คิดเปCน 67.9917 % 
ไม4เห็นด�วย 2,082,659,158 เสียง   คิดเปCน  32.0083 %  
งดออกเสียง 39,620 หุ�น 
บัตรเสีย 0 หุ�น  
 

ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได�  6,506,658,665 หุ�น 
2.  นายปรีดี  บุญยัง กรรมการอิสระ 

ออกเสียงลงคะแนน 6,506,619,245 หุ�น 
เห็นด�วย 5,933,099,825 เสียง  คิดเปCน 91.1856 % 
ไม4เห็นด�วย 573,519,420 เสียง   คิดเปCน  8.8144 %  
งดออกเสียง 39,420 หุ�น 
บัตรเสีย 0 หุ�น  

 

ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,506,659,165 หุ�น 
3.  พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ)สุวรรณ กรรมการอิสระ 

ออกเสียงลงคะแนน 6,506,619,745 หุ�น 
เห็นด�วย 4,753,739,701 เสียง  คิดเปCน 73.0601 % 
ไม4เห็นด�วย 1,752,880,044 เสียง   คิดเปCน  26.9399 %  
งดออกเสียง 39,420 หุ�น 
บัตรเสีย 0 หุ�น  
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ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได�  6,506,659,165 หุ�น 
4.  ศ.(พิเศษ) ประสพสุข  บุญเดช กรรมการอิสระ 

ออกเสียงลงคะแนน 6,506,619,445 หุ�น 
เห็นด�วย 6,416,269,730 เสียง  คิดเปCน 98.6114 % 
ไม4เห็นด�วย 90,349,715 เสียง   คิดเปCน  1.3886 %  
งดออกเสียง 39,720 หุ�น 
บัตรเสีย 0 หุ�น  

 

ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได�  6,506,659,165  หุ�น 
5.  นางน้ําผึ้ง   วงศ)สมิทธิ ์ กรรมการอิสระ 

ออกเสียงลงคะแนน 6,506,617,745 หุ�น 
เห็นด�วย 6,493,423,669 เสียง  คิดเปCน 99.7972 % 
ไม4เห็นด�วย 13,194,076 เสียง   คิดเปCน  0.2028 %  
งดออกเสียง 41,420 หุ�น 
บัตรเสีย 0 หุ�น  

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค4าตอบแทนกรรมการ 

ประธานได�มอบหมายให�เลขานุการที่ประชุมรายงานต4อที่ประชุมดังนี้ 
 

ตามข�อบังคับของบริษัทข�อ 24 กําหนดให�กรรมการมีสิทธิได�รับค4าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน 
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน)ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข�อบังคับหรือตามที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะ
พิจารณา ซ่ึงอาจกําหนดเปCนจํานวนแน4นอนหรือวางเปCนหลักเกณฑ) และกําหนดได�เปCนคราวๆ ไปหรือจะให�มีผลตลอดไป
จนกว4าจะมีการเปลี่ยนแปลงได� และนอกจากนั้นให�ได�รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต4างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให�เสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญอนุมัติค4าตอบแทนกรรมการบริษัทเปCน
ประจําทุกป� ถึงแม�ว4าหลักเกณฑ)และอัตราค4าตอบแทนดังกล4าวไม4มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นเคยมีมติอนุมัติ
ไว�ก็ตาม และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ) 2562 มีมติเห็นชอบตามข�อเสนอของ
คณะกรรมการกําหนดค4าตอบแทนและสรรหากรรมการซ่ึงได�พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ�างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ4านมา ประสบการณ) ภาระหน�าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล�วเห็นว4า ที่ประชุมผู�
ถือหุ�นสมควรที่จะอนุมัติค4าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2561 ได�มีมติอนุมัติไว� ดังนี้ 
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1. ค�าตอบแทนประจํารายเดือน   
ตําแหน�ง จํานวนเงิน เบี้ยประชุม 

1.  กรรมการอิสระที่เปCนประธานในคณะกรรมการชุดย4อย 120,000 ไม4มี 
2. กรรมการอิสระที่เปCนกรรมการในคณะกรรมการชุดย4อย 100,000 ไม4มี 
3. กรรมการอิสระที่ไม4ได�เปCนกรรมการในคณะกรรมการชุดย4อย 80,000 ไม4มี 
4. ประธานกรรมการ 120,000 ไม4มี 
5. รองประธานกรรมการ 100,000 ไม4มี 
6. กรรมการ 60,000 ไม4มี 

 

หมายเหตุ 1.  กรรมการอิสระที่ทําหน�าที่เปCนกรรมการในคณะกรรมการชุดย4อย ได�แก4 กรรมการตรวจสอบ และ/
หรือ กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกําหนดค4าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ 

 2.  กรรมการอิสระที่ทําหน�าที่เปCนกรรมการในคณะกรรมการชุดย4อยหลายคณะ ให�ได�รับค4าตอบแทนที่
อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว 

 
2. เงินโบนัส อัตราร�อยละ 0.50 ของป,นผลที่มีการจ4ายให�ผู�ถือหุ�น โดยประธานกรรมการเปCนผู�พิจารณา

กําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให�กรรมการบริษัทแต4ละคน  
 

และตามที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นได�พิจารณาอนุมัติการจ4ายเงินป,นผลตามวาระที่ 4 ให�แก4ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�น
ละ 1.20 บาท รวมเงินป,นผลทั้งสิ้นเท4ากับ 10,779.722  ล�านบาท เงินโบนัสที่จะจ4ายเปCนค4าตอบแทนให�แก4กรรมการ
ภายในป� 2562 จะเท4ากับประมาณ 53.899 ล�านบาท 

 
นอกเหนือจากค4าตอบแทนที่กรรมการได�รับเปCนตัวเงินแล�ว บริษัทได�ให�ค4าตอบแทนและสิทธิประโยชน)อ่ืน

ได�แก4 การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู�บริหารระดับสูง (Directors’ and Officers’ Liabilities 
Insurance) ที่ทุนประกันจํานวน 40 ล�านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเปCนเบี้ยประกันประมาณ 1 ล�านบาทต4อป� 

 
ประธานได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามเก่ียวกับค4าตอบแทนกรรมการ 
 
เม่ือไม4มีผู�ถือหุ�นท4านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได�แจ�งการลงมติวาระนี้ต�องผ4านการอนุมัติด�วยคะแนน

เสียงไม4น�อยกว4าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุม โดยผู�ถือหุ�นที่เปCนกรรมการของบริษัทหรือ
ผู�รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข�าร4วมประชุมไม4มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได�แก4 

1. นายผดุง เตชะศรินทร) ถือหุ�นจํานวน 9,824 หุ�น 
2. นายปรีดี บุญยัง ถือหุ�นจํานวน 681,478 หุ�น 
3. นายก4อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ถือหุ�นจํานวน 8,966,027 หุ�น 

(บาท/คน) 
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4. นายณรงค) เจียรวนนท) ถือหุ�นจํานวน 304,802 หุ�น 
5. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล ถือหุ�นจํานวน 1,919,688 หุ�น 
6. นายปYยะวัฒน) ฐิตะสัทธาวรกุล ถือหุ�นจํานวน 54,241 หุ�น 
7. นายธานินทร) บูรณมานิต ถือหุ�นจํานวน 462,868 หุ�น 
   รวม 12,398,928 หุ�น  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติค4าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด�วย
คะแนนเสียงไม4น�อยกว4าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุม โดยผู�ถือหุ�นที่เปCนกรรมการไม4มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,506,668,365 หุ�น 
เห็นด�วย 6,340,064,423 เสียง  คิดเปCน 97.4394 % 
ไม4เห็นด�วย 154,187,872 เสียง   คิดเปCน  2.3697 %  
งดออกเสียง 17,142 เสียง  คิดเปCน 0.0003 % 
ไม4มีสิทธิออกเสียง รวม 12,398,928 เสียง  คิดเปCน 0.1906 % 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเปCน 0.0000 % 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต4งตัง้ผู�สอบบัญชีและกําหนดค4าตอบแทน 
ประธานได�มอบหมายให�เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการแต4งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค4าตอบแทนดังนี้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบร4วมกับฝ�ายจัดการได�พิจารณาในเร่ืองผลการปฏิบัติงาน ความเปCนอิสระของผู�สอบ

บัญชี ค4าตอบแทนและป,จจัยอ่ืนๆ ประกอบแล�ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปCนผู�สอบ
บัญชีของบริษัท เนื่องจากได�ปฏิบัติหน�าที่เปCนอย4างดีตลอดมาและเห็นควรให�ปรับเพิ่มค4าตอบแทนการสอบบัญชีตาม
ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน  

 
อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ได�ปรับเกณฑ)ในการหมุนเวียนผู�สอบบัญชีให�สอดคล�องกับ

มาตรฐานสากล โดยให�บริษัทจดทะเบียนต�องเปลี่ยนแปลงผู�สอบบัญชีเม่ือปฏิบัติหน�าที่มาแล�วครบ 7 รอบป�บัญชีและต�อง
เว�นวรรคผู�สอบบัญชีรายเดิม 5 ป� จากเดิมที่ต�องเปลี่ยนเม่ือครบ 5 ป�และเว�นวรรค 2 ป� ซ่ึงจะช4วยส4งเสริมความเปCนอิสระ
และสร�างความเชื่อม่ันให�ผู�ลงทุนในการใช�รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน เร่ิมบังคับใช�วันที่ 1 มกราคม 2562  

 
อย4างไรก็ตามเพื่อช4วยลดผลกระทบในช4วงแรกของการบังคับใช�เกณฑ)ใหม4 (ป� 2562 – 2566) สํานัก 

งานก.ล.ต. มีแนวทางผ4อนผันการหมุนเวียนผู�สอบบัญชี โดยจะอนุญาตให�ระยะเวลาเว�นวรรคผู�สอบบัญชีรายเดิมมี
ระยะเวลาน�อยกว4า 5 รอบบัญชีได� แต4ต�องไม4น�อยกว4า 3 รอบป�บัญชี และในกรณีผู�สอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
ขนาดเล็ก สํานักงานก.ล.ต.จะอนุญาตให�สามารถขอผ4อนผันการปฏิบัติหน�าที่ผู�สอบบัญชีเกินกว4า 7 รอบป�บัญชีได�แต4ต�อง
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ไม4เกิน 9 รอบป�บัญชี ซ่ึงหากผู�สอบบัญชีได�รับการผ4อนผันก็จะถือว4าบริษัทจดทะเบียนดังกล4าวได�รับการผ4อนผันด�วย และ
ตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. การนับจํานวนป�ของผู�สอบบัญชีจะนับเฉพาะป�ที่ผู�สอบบัญชีผู�นั้นลงลายมือชื่อในงบ
การเงิน ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนสามารถแต4งตั้งผู�สอบบัญชีรายใหม4ที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู�สอบบัญชีรายเดิม
ได� 

 

เพื่อให�เปCนไปตามกฎหมาย ข�อบังคับของบริษัทข�อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ) 2562 ได�พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล�ว จึงได�มีมติเห็นชอบให�เสนอต4อที่ประชุมผู�ถือหุ�นแต4งตั้ง 

 
1. นายเจริญ ผู�สัมฤทธิ์เลิศ  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068  
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323  
3. นางมัญชุภา  สิงห)สุขสวัสดิ์ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 และ 
4. นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9219 
 

แห4งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปCนผู�สอบบัญชีของบริษัทประจําป� 2562  โดยให�ผู�สอบบัญชี
คนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต4องบการเงินของบริษัทได� และให�ได�รับค4าตอบแทนใน
การสอบบัญชีประจําป� 2562 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจําป�และการสอบทาน
งบการเงินดังกล4าวรายไตรมาส รวมค4าตอบแทนทั้งสิ้น 5,750,000 บาทต4อป� เพิ่มข้ึนจากป� 2561 จํานวน 337,000 บาท
หรือคิดเปCนร�อยละ 6.23 

 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ยังเปCนผู�สอบบัญชีของบริษัทย4อยของบริษัท (ไม4นับรวมบริษัทใน

กลุ4มแม็คโคร) ในประเทศไทยรวม 18 แห4ง และบริษัทย4อยในต4างประเทศอีก 2 แห4ง คือ Lotus Distribution 
Investment Limited และ Albuera International Limited รวมค4าตอบแทนทั้งสิ้น 5,440,000 บาทต4อป� ส4วนบริษัท
ย4อยอ่ืนในต4างประเทศอีก 3 แห4งได�แก4 Successor Investments Limited, Successor (China) Investments 
Limited และ Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd., จ4ายให�กับเคพีเอ็มจีที่ต4างประเทศ 

 
โดยผู�สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม4มีความสัมพันธ)หรือส4วนได�เสียกับบริษัท/บริษัทย4อย/ผู�บริหาร/ผู�

ถือหุ�นรายใหญ4 หรือผู�ที่เก่ียวข�องกับบุคคลดังกล4าวแต4อย4างใด จึงมีความเปCนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต4อ
งบการเงินของบริษัท 

 
ประธานได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามเก่ียวกับการแต4งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค4าตอบแทน  
 
เม่ือไม4มีผู�ถือหุ�นท4านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได�แจ�งการลงมติวาระนี้ต�องผ4านการอนุมัติด�วยคะแนน

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

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต4งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค4าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุก
ประการด�วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,506,672,408  หุ�น 
ออกเสียงลงคะแนน 6,506,662,088   หุ�น 
เห็นด�วย 6,503,805,288 เสียง  คิดเปCน 99.9561 % 
ไม4เห็นด�วย 2,856,800 เสียง   คิดเปCน  0.0439 %  
งดออกเสียง 10,320 หุ�น 
บัตรเสีย 0 หุ�น 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก�ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห)สนธิของบริษทัข�อ 3 วัตถุประสงค)ของบริษัท 
ประธานได�มอบหมายให�เลขานุการที่ประชุมรายงานต4อที่ประชุมดังนี้ 
 
เพื่อรองรับกับประเภทการค�าและธุรกิจที่จะดําเนินการเพิ่มเติมในอนาคต จึงจําเปCนต�องขอให�มีการแก�ไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห)สนธิของบริษัทข�อ 3 วัตถุประสงค)ของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 และข�อบังคับของบริษัทข�อ 29 การแก�ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห)สนธิของบริษัทต�องได�รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู�
ถือหุ�น 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ) 2562 ได�พิจารณาแล�วเห็นว4า เพื่อ

รองรับกับประเภทการค�าและธุรกิจที่จะดําเนินการเพิ่มเติมในอนาคต จึงมีมติเห็นชอบให�นําเสนอที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการแก�ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห)สนธิของบริษัท ข�อ 3 วัตถุประสงค)ของบริษัท จากเดิมมีจํานวน 76 ข�อแก�
เปCนมีจํานวน 93 ข�อ โดยขอแก�ไขวัตถุประสงค)ข�อ (23) (39) และ (48) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค)ข�อ (77) ถึง (93) พร�อม
ทั้งมอบอํานาจให�กรรมการผู�มีอํานาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได�รับมอบหมายจากกรรมการผู�มีอํานาจของบริษัทมีอํานาจ
แก�ไขเพิ่มเติมข�อความใดๆ ตามคําแนะนํา ความเห็น หรือคําสั่งของนายทะเบียนหรือหน4วยงานราชการอ่ืนใดที่เก่ียวข�อง 
วัตถุประสงค)ที่ขอแก�ไขเพิ่มเติมมีดังต4อไปนี้ 

 
วัตถุประสงคที่เสนอขอแก�ไข 
(23) 
(วัตถุประสงค)เดิม)  ประกอบกิจการรับเหมาก4อสร�าง อาคารพาณิชย) อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทําการ 

ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค) และงานก4อสร�างอย4างอ่ืนทุกชนิด รวมทั้งรับทํางานโยธา
ทุกประเภท 
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(แก�ไขเปCน)  ประกอบกิจการรับเหมาก4อสร�าง อาคารพาณิชย) อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทําการ 
ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค) และงานก4อสร�างอย4างอ่ืนทุกชนิด รวมทั้งรับทํางานโยธา
ทุกประเภท รวมถึงการก4อสร�างระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก และการ
ก4อสร�างอย4างอ่ืนทุกชนิดทุกประเภท 

(39) 
(วัตถุประสงค)เดิม)  ประกอบกิจการให�เช4า ให�เช4าช4วง ซ่ึงอาคาร สํานักงาน สถานที่ภายในอาคาร 

สํานักงาน เพื่อใช�เปCนสํานักงานหรือสถานการค�า ตลอดจนอุปกรณ)เคร่ืองใช�สํานักงาน
ต4างๆ 

(แก�ไขเปCน)  ประกอบกิจการให�เช4า ให�เช4าช4วง ซ่ึงอาคาร สํานักงาน สถานที่ภายในอาคาร 
สํานักงาน เพื่อใช�เปCนสํานักงานหรือสถานการค�า ตลอดจนอุปกรณ)เคร่ืองใช�สํานักงาน
ต4างๆ ให�บริการสิ่งอํานวยความสะดวกในสํานักงาน เช4น น้ําประปา ไฟฟ:า โทรศัพท) 
ให�บริการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด และอ่ืน ๆ 

(48) 
(วัตถุประสงค)เดิม)  ประกอบธุรกิจการจัดทําการออกบัตร จําหน4ายบัตรประเภทต4าง ๆ ตัวอย4างเช4น บัตร

ซ้ือของเชื่อ (ชาร)จการ)ด) บัตรเครดิต (เครดิตการ)ด) บัตรที่ชําระราคาสินค�าหรือ
บริการด�วยวิธีการหักบัญชี (เดบิทการ)ด) บัตรซ้ือสินค�าแบบลดราคา (ดิสเค�าท)การ)ด) 
บัตรที่ชําระเงินล4วงหน�าหรือบัตรที่บันทึกมูลค4าเงินค4าสินค�าหรือบริการไว�ในบัตร (พรี
เพดการ)ด หรือสตอร) แวลู การ)ด) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส) หรือบัตรอ่ืนใด และธุรกิจที่
เก่ียวกับหรือเนื่องจากกิจการให�บริการบัตรดังกล4าวข�างต�น ให�แก4สมาชิกบัตรหรือ
ลูกค�าของบริษัท เพื่อใช� ซ้ือสินค�าใด ๆ และ/หรือบริการทั่ วไปได�จากสถาน
ประกอบการต4าง ๆ ซ่ึงมีสัญญายอมรับบัตรดังกล4าวเพื่อการขายสินค�าและ/หรือการ
ให�บริการ 

(แก�ไขเปCน)  ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส) ธุรกิจจัดทําการออกบัตร จําหน4ายบัตรประเภท
ต4าง ๆ ตัวอย4างเช4น บัตรซ้ือของเชื่อ (ชาร)จการ)ด) บัตรเครดิต (เครดิตการ)ด) บัตรที่
ชําระราคาสินค�าหรือบริการด�วยวิธีการหักบัญชี (เดบิทการ)ด) บัตรซ้ือสินค�าแบบลด
ราคา (ดิสเค�าท)การ)ด) บัตรที่ชําระเงินล4วงหน�าหรือบัตรที่บันทึกมูลค4าเงินค4าสินค�า
หรือบริการไว�ในบัตร (พรีเพดการ)ด หรือสตอร) แวลู การ)ด) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส) 
หรือบัตรอ่ืนใด และธุรกิจที่เก่ียวกับหรือเนื่องจากกิจการให�บริการบัตรดังกล4าว
ข�างต�น ให�แก4สมาชิกบัตรหรือลูกค�าของบริษัท เพื่อใช�ซื้อสินค�าใด ๆ และ/หรือบริการ
ทั่วไปได�จากสถานประกอบการต4าง ๆ ซ่ึงมีสัญญายอมรับบัตรดังกล4าวเพื่อการขาย
สินค�าและ/หรือการให�บริการ 
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วัตถุประสงคที่ขอเพ่ิมเติม 
(77)  ประกอบกิจการเพื่อให�ได�มาซ่ึงประโยชน)ใด ๆ จากการอนุญาตให�บุคคลภายนอกใช�

ทรัพย)สินที่เปCนกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรืออยู4ในความครอบครองของบริษัท ซ่ึงรวมถึง
แต4ไม4จํากัดเพียงการให�ใช�สถานที่ เพื่อเปCนที่ทํากิจกรรม หรือเพื่อการติดตั้งตู�จําหน4าย
สินค�าแบบหยอดเหรียญ ตู�ฝากถอนเงินอัตโนมัติ เคร่ืองแม4ข4ายคอมพิวเตอร) และการ
ให�บริการสิ่งอํานวยความสะดวกต4าง ๆ และบริการอ่ืนใดอันเก่ียวเนื่องกับการ
ประกอบกิจการดังกล4าวข�างต�น 

(78)  ประกอบกิจการซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราต4างประเทศ และเปCนตัวแทนในกิจการ
ดังกล4าว (เม่ือได�รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล�ว) 

(79)  การซ้ือ ขาย เช4า เช4าช4วง ให�เช4า ให�เช4าช4วง เช4าซ้ือ ให�เช4าซ้ือและการดําเนินงาน
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย)ที่เปCนของตนเอง หรือของผู�อ่ืน หรือจัดหาโดยวิธีอ่ืนใด เข�า
เปCนเจ�าของ หรือครอบครองไม4ว4าด�วยประการใดๆ ซ่ึงอาคาร อาคารพาณิชย) อาคาร
ชุด อาคารที่พักอาศัยรวม บ�าน โรงเรือน สถานที่ทําการพาณิชย) สถานที่ทําการ
ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงทําการลงทุนซ้ือที่ดินแปลงใหญ4 และแบ4งแยก
ออกเปCนแปลงเล็ก ไม4ว4าจะเปCนที่ดินเปล4าหรือที่ดินพร�อมสิ่งปลูกสร�าง เพื่อการค�า 
เพื่อเปCนที่อยู4อาศัย หรือเพื่อการอ่ืนใด การจัดสรรที่ดินและการพัฒนาที่ดินดังกล4าว 
(ยกเว�นกิจการที่เปCนกิจการเครดิตฟองซิเอร)) 

(80)  ประกอบกิจการให�บริการเครือข4ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) ซ่ึงหมายถึง 
เครือข4ายการให�บริการรับส4งข�อมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส)จากบัตรเครดิต
ของผู�ถือบัตรไปยังผู�ให�บริการซ่ึงออกบัตรเช4นว4านั้น เพื่ออนุมัติการใช�บัตรในการทํา
รายการแต4ละรายการ หรือรับส4งข�อมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส) ตลอดจน การหักทอนบัญชีระหว4างกัน 

(81)  ประกอบกิจการการให�บริการเครือข4ายอีดีซี (Electric Data Capture Network : 
EDC Network) ซ่ึงหมายถึงเครือข4ายรับส4งข�อมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส)จาก
บัตรเครดิต บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส) หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส)อ่ืนใด ไปยังผู�
ให�บริการซ่ึงออกบัตร ที่ มีศูนย)กลาง หรือจุดเชื่อมต4อการรับส4งข�อมูลระหว4าง
ผู�ใช�บริการเครือข4าย 

(82)  ประกอบกิจการการให�บริการสวิตช)ชิ่งในการชําระเงิน (Transaction Switching) ซ่ึง
หมายถึงบริการเปCนศูนย)กลางหรือจุดเชื่อมต4อรับส4งข�อมูลรายการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส)ให�แก4ผู�ให�บริการตามที่ตกลงกัน 

(83)  ประกอบกิจการการให�บริการเงินอิเล็กทรอนิกส) (e-Money) ที่ใช�ซื้อสินค�า และ/หรือ
รับบริการ ซ่ึงหมายถึงบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส)ที่ผู�ให�บริการออกให�แก4ผู�ใช�บริการ ซ่ึง
จะระบุชื่อหรือไม4ก็ตาม โดยมีการชําระเงินให�แก4ผู�ให�บริการไว�ล4วงหน�า เพื่อนําไปใช�
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ชําระค4าสินค�า ค4าบริการ หรือค4าอ่ืนใด แทนการชําระด�วยเงินสด และได�มีการบันทึก
มูลค4าหรือจํานวนเงินที่ชําระไว�ล4วงหน�า 

(84)  ประกอบกิจการการให�บริการหักบัญชี (Clearing) ซ่ึงหมายถึง บริการรับส4ง 
ตรวจสอบและยืนยันข�อมูลตามคําสั่งการชําระเงินสําหรับนําไปคํานวณหายอดเงิน
แสดงความเปCนเจ�าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู�ใช�บริการ เพื่อใช�ข�อมูลดังกล4าวไปทําการ
ชําระดุลระหว4างเจ�าหนี้และลูกหนี้ ทั้งนี้รวมถึงการจัดการ เพื่อให�กระบวนการชําระ
ดุลสําเร็จลุล4วงด�วย 

(85)  ประกอบกิจการการให�บริการชําระดุล (Settlement) ซ่ึงหมายถึง บริการระบบการ
ชําระเงินที่ตกลงกันไว�ล4วงหน�าระหว4างผู�ใช�บริการกับผู�ให�บริการเพื่อให�ผู�ให�บริการ
ปรับฐานะความเปCนเจ�าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู�ใช�บริการ โดยผู�ให�บริการจะทําการหัก
บัญชีเงินฝากของผู�ใช�บริการ ซ่ึงมีฐานะเปCนลูกหนี้ หรือรับชําระหนี้โดยวิธีอ่ืนใดตามที่
ตกลงกัน แล�วปรับบัญชีเงินฝากของผู�ใช�บริการซ่ึงมีฐานะเปCนเจ�าหนี้ หรือชําระเงิน
ด�วยวิธีอ่ืนใด เพื่อให�หนี้ดังกล4าวระงับไป 

(86)  ประกอบกิจการการให�บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส)ผ4านอุปกรณ)อย4างหนึ่งอย4าง
ใด หรือผ4านทางเครือข4าย 

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

(88)  ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ:าทั้งในประเทศ และต4างประเทศ อันหมายความ
รวมถึงการ ซ้ือ ขาย สํารวจ พัฒนา จัดหา จัดจ�าง แปรสภาพ วางแผน สร�าง 
ตรวจสอบ วิเคราะห) ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดซ้ือ จัดให�ได�มา จัดส4ง บํารุงรักษา 
สะสม สํารอง ประมูล รับเหมาก4อสร�าง ซ4อมแซม นําเข�า ส4งออก และดําเนินงานต4าง 
ๆ ที่เก่ียวกับพลังงานไฟฟ:า แหล4งพลังงานอันได�มาจากธรรมชาติ น้ํา ลม ความร�อน
ธรรมชาติ แสงแดด แร4ธาตุ หรือเชื้อเพลิง เปCนต�นว4า น้ํามัน ถ4านหิน วัตถุเคมีจากถ4าน
หิน หรือก�าซและงานอ่ืนที่ส4งเสริมกิจการเช4นว4านั้น รวมถึงแหล4งพลังงานหมุนเวียน 
แหล4งพลังงานทดแทน 

(89)  ประกอบธุรกิจนําสิ่งเหลือใช� วัสดุเหลือใช� วัสดุคงเหลือหลังจากใช� มาแปรรูป แปร
สภาพ พัฒนา รีไซเคิล (Recycle) พัฒนา ปรับปรุง แก�ไข และจัดการโดยประการอ่ืน 
เพื่อใช�เอง หรือเพื่อการค�า ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน อาทิ เช4น เม็ดพลาสติก และสินค�า
อุปโภคทุกชนิดทุกประเภท 

(90)  ประกอบธุรกิจขายส4ง ขายปลีก จําหน4าย นําเข�า ส4งออก ผลิต รับจ�างผลิต รับฝาก
ขาย และเปCนนายหน�าหรือตัวแทนนําเข�าและจําหน4ายเคมีภัณฑ) เวชภัณฑ) (medical 
supplies) เภสัชภัณฑ) (pharmaceuticals) ยา เคร่ืองมือแพทย) ผลิตภัณฑ)สําหรับ
บํารุงรักษาสุขภาพและความงาม (health and beauty care products) 
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เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑ)เสริมความงาม อุปกรณ)เพื่อการรักษาสุขภาพอนามัยส4วน
บุคคล ผลิตภัณฑ)เสริมอาหาร วิตามิน เกลือแร4 อาหาร อาหารเพื่อการควบคุม
น้ําหนัก เคร่ืองดื่ม ผลิตภัณฑ)สําหรับเด็กทารก อุปกรณ)ทําความสะอาด อุปกรณ)ไฟฟ:า 
หนังสือ นิตยสาร เคร่ืองแต4งกาย และสินค�าอุปโภคบริโภค ตลอดจนผลิตภัณฑ)อ่ืน ๆ 
ที่มีการขายกันแต4เฉพาะในกิจการลักษณะเดียวกัน 

(91)  บริการตรวจสุขภาพร4างกายเบื้องต�น ตรวจค4าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดระดับน้ําตาลใน
เลือด วัดความดันโลหิต ตรวจพันธุกรรม ให�คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพและความงาม ให�บริการเสริมความงาม นวดหน�า นวดร4างกาย นวดเพื่อการ
ผ4อนคลาย ให�บริการฝ{กอบรม ด�านเภสัชกรรม การดูแลรักษาและตรวจสุขภาพ 

(92)  ประกอบกิจการขายสินค�าและโฆษณาในหนังสือสื่อสิ่งพิมพ) โปสเตอร) แผ4นพับ 
โทรทัศน) วิทยุกระจายเสียงและสื่อช4องทางอิเล็กทรอนิกส) (โดยไม4ใช4การขายตรง 
และตลาดแบบตรง) 

(93)  ประกอบกิจการขายสินค�าและบริการตามที่กําหนดไว�ในวัตถุประสงค) โดยเคร่ือง
จําหน4ายสินค�าอัตโนมัติ 

 
ประธานได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามเก่ียวกับการแก�ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห)สนธิของบริษัท ข�อ 3 

วัตถุประสงค)ของบริษัทและการมอบอํานาจให�กรรมการผู�มีอํานาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได�รับมอบหมายจากกรรมการผู�มี
อํานาจของบริษัทมีอํานาจแก�ไขเพิ่มเติมข�อความใดๆ ตามคําแนะนํา ความเห็น หรือคําสั่งของนายทะเบียนหรือหน4วยงาน
ราชการอ่ืนใดที่เก่ียวข�อง 

 
เม่ือไม4มีผู�ถือหุ�นท4านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได�แจ�งการลงมติวาระนี้ว4าต�องผ4านการอนุมัติด�วย

คะแนนเสียงไม4น�อยกว4าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติการแก�ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห)สนธิของบริษัท ข�อ 3 
วัตถุประสงค)ของบริษัท และการมอบอํานาจให�กรรมการผู�มีอํานาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได�รับมอบหมายจากกรรมการผู�
มีอํานาจของบริษัทมีอํานาจแก�ไขเพิ่มเติมข�อความใดๆ ตามคําแนะนํา ความเห็น หรือคําสั่งของนายทะเบียนหรือ
หน4วยงานราชการอ่ืนใดที่เก่ียวข�องตามที่คณะกรรมการเสนอด�วยคะแนนเสียงไม4น�อยกว4าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
ผู�ถือหุ�น รวมจํานวนหุ�นได� 6,506,675,008 หุ�น  
เห็นด�วย  6,476,823,988 เสียง คิดเปCน     99.5412 %   
ไม4เห็นด�วย  29,251,200 เสียง คิดเปCน 0.4496 % 
งดออกเสียง 599,820 เสียง คิดเปCน 0.0092 % 
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บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปCน     0.0000 % 
 

วาระที่ 9 เร่ืองอ่ืนๆ  
ประธานได�เปYดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามในประเด็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
ผู�ถือหุ�นสอบถามเร่ืองผลกระทบจากกฎหมายแรงงานที่ออกมาเก่ียวกับการจ4ายเงินชดเชยเม่ือเกษียณอายุ

สําหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 20 ป�ที่บริษัทต�องจ4ายชดเชยเพิ่มเปCนเวลา 400 วัน 
ประธานมอบหมายให�นายสุพจน) ชิตเกษรพงศ)ชี้แจงว4า บริษัทจะบันทึกสํารองเงินชดเชยเม่ือพนักงาน

เกษียณอายุตามผลของกฎหมายแรงงานดังกล4าวในไตรมาสที่ 2/2562 แต4ผลกระทบเปCนค4าใช�จ4ายไม4มีนัยสําคัญต4องบ
การเงินของบริษัทเนื่องจากบริษัทได�มีการสํารองบางส4วนในงบการเงินของบริษัทไปบ�างแล�ว 

 
ผู�ถือหุ�นสอบถามถึงการที่พรรคการเมืองต4างๆ มีนโยบายปรับค4าแรงข้ันต่ําเพิ่มสูงข้ึนเปCนจํานวนมากจะมี

ผลกระทบต4อการดําเนินงานของบริษัทหรือไม4 
ประธานมอบหมายให�นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว4าหากมีการปรับค4าแรงข้ันต่ําเพิ่มข้ึนจริงก็จะมี

ผลกระทบต4อบริษัทไม4มาก เพราะค4าแรงของพนักงานประจําของบริษัทส4วนใหญ4เกินกว4าค4าแรงข้ันต่ําในป,จจุบันอยู4แล�ว 
นอกจากนี้การที่แรงงานมีค4าแรงข้ันต่ําเพิ่มข้ึนกลับเปCนผลดีต4อบริษัทเนื่องจากจะมีกําลังซ้ือที่เพิ่มสูงข้ึน 

 
ผู�ถือหุ�นสอบถามถึงการเพิ่มวัตถุประสงค)ของบริษัทข�อ 88 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ:าทั้งในและ

ต4างประเทศว4าบริษัทมีแผนการทําธุรกิจอย4างไร 
ประธานมอบหมายให�นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว4า ป,จจุบันบริษัทมีโครงการทดลองติดตั้งแผงโซ

ล4าเซลล)บนหลังคาร�านสาขา 7-Eleven บางสาขาและหลังคาศูนย)กระจายสินค�าบางแห4งหรือที่เรียกว4า Solar Roof Top 
เพื่อการประหยัดการใช�พลังงานไฟฟ:า แต4ยังอยู4ในข้ันตอนของการทดลอง 

 
ผู�ถือหุ�นสอบถามถึงการขยายร�านสาขาและแผนการขยายธุรกิจในอีก 3-5 ป�ข�างหน�า 
ประธานตอบคําถามว4าบริษัทมีแผนขยายร�านสาขา 7-Eleven เปCน 13,000 สาขาในอีก 3 ป�ข�างหน�า

หลังจากนั้นก็ยังจะขยายร�านสาขาต4อไปอีก 
 
ผู�ถือหุ�นสอบถามถึงธุรกิจจําหน4ายสินค�าออนไลน)ของบริษัท ทเวนตี้โฟร) ช็อปปY`งเปCนอย4างไร  ผู�บริหารมอง

ตลาด ภาพรวมของธุรกิจออนไลน)และคู4แข4งขันว4าจะมีผลต4อบริษัทหรือไม4 
ประธานชี้แจงว4าการทําธุรกิจออนไลน)ของบริษัทเปCนการทดลองตลาด แต4จะไม4ทุ4มตลาดจนขาดทุนมากมาย

เหมือนบริษัทรายใหญ4ๆ ในขณะนี้ นอกจากนี้ธุรกิจออนไลน)ที่มีการส4งของถึงบ�านลูกค�าก็ยังมีไม4มาก เพราะลูกค�าของร�าน 
7-Eleven ส4วนใหญ4มักจะเข�ามาในร�านเพื่อดูสินค�าที่จะมีออกมาใหม4ๆ อยู4เสมอ 
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ผู�ถือหุ�นสอบถามถึงธุรกิจขายยาหรือร�านเอ�กซ)ต�าว4ามีการเพิ่มสาขาอย4างไร 
ประธานมอบหมายให�นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว4าการขายยาสามัญประจําบ�านมีอยู4ทุกๆ สาขา

ของร�าน 7-Eleven และจะเติบโตตามจํานวนร�านสาขาที่เพิ่ม ส4วนร�านขายยาเอ็กซ)ต�าที่มีเภสัชกรประจําร�านป,จจุบันมีอยู4
ประมาณ 200 สาขาก็มีการขยายจํานวนสาขาอย4างต4อเนื่องเช4นกันแต4จะเลือก location ที่มีความเหมาะสมด�วย 

 
ผู�ถือหุ�นสอบถามเร่ืองการเปCนสมาชิก All member ของลูกค�าร�าน 7-Eleven มีการเติบโตเปCนอย4างไร 
ประธานมอบหมายให�นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว4าการขยายจํานวนสมาชิก All member ของ

ลูกค�าร�าน 7-Eleven เพิ่งจะเร่ิมดําเนินการเร็วๆ นี้ จากป,จจุบันที่มีจํานวนสมาชิกประมาณหลักล�านราย จึงยังไม4สามารถ
ตอบได�ในขณะนี้ว4าจะเติบโตอย4างไร 

 
ผู�ถือหุ�นเสนอแนะว4าการที่บริษัทมีมูลค4าตลาดของหลักทรัพย)ของบริษัท (Market Capitalization) สูงเปCน

ลําดับต�นๆ ของตลาดหลักทรัพย)แห4งประเทศไทย บริษัทจึงน4าจะเข�าร4วมงาน Opportunity day ที่จัดโดยตลาด
หลักทรัพย)ฯ ซ่ึงเปCนกิจกรรมที่ให�บริษัทจดทะเบียนพบผู�ลงทุน นอกจากนี้บริษัทยังมีผู�ถือหุ�นที่เปCนรายย4อยอยู4เปCนจํานวน
มาก จะได�ทราบข�อมูลที่เก่ียวกับธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัท 

ประธานมอบหมายให�นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ตอบว4า ขอขอบคุณสําหรับข�อแนะนําและบริษัทจะรับ
ไว�ไปพิจารณาต4อไป 

 
ก4อนการปYดประชุม เลขานุการบริษัทได�แจ�งให�ที่ประชุมทราบว4าหลังจากการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 

2562 ในคร้ังนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร4รายงานการประชุมผู�ถือหุ�นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต)ของ
บริษัท พร�อมทั้งแจ�งผ4านระบบเผยแพร4สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย)แห4งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู�ถือหุ�นมีข�อ
สงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ�งมายังหน4วยงานเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และในการประชุมผู�
ถือหุ�นสามัญประจําป�ของบริษัทตั้งแต4ป� 2563 เปCนต�นไป จะไม4มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นอีก ซ่ึงก็
เปCนไปตามบริษัทชั้นนําหลายๆ บริษัทในตลาดหลักทรัพย)ฯ ที่ได�ดําเนินการเช4นนี้ อีกทั้งกฎหมายก็ไม4ได�กําหนดให�ต�องมี
วาระรับรองรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นแต4อย4างใด 

 
เม่ือไม4มีผู�ถือหุ�นท4านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงได�กล4าวขอบคุณผู�ถือหุ�นทุกท4าน

ที่ได�สละเวลามาร4วมประชุมในวันนี้และกล4าวปYดประชุม 
 
อนึ่ง หลังจากเร่ิมการประชุมได�มีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข�าร4วมประชุมในแต4

ละวาระเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 8 รวมจํานวนหุ�นทั้งสิ้น 6,506,675,008 หุ�นคิดเปCน 72.43% ของจํานวนหุ�นที่จําหน4าย
แล�วทั้งหมดของบริษัท 

 



รายงานการประชุมผู�ถือหุ�นสามญัประจําป� 2562 
บริษัท ซีพี ออลล) จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี 26 เมษายน 2562 
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ปYดประชุมเม่ือเวลา 15.50 น. 
 
 
 

ลงชื่อ    ก�อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานที่ประชุม 
 (นายก4อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)  
   

เลขานุการที่ประชุม 
 

ลงชื่อ สุพจน� ชิตเกษรพงศ� ผู�ตรวจทาน 
  (นายสุพจน) ชิตเกษรพงศ))  
 
  ลงชื่อ สุภาวดี เตชะบูรณะ ผู�จดบนัทึก 

(นางสาวสุภาวดี  เตชะบูรณะ)  
รับรองเปCนสําเนารายงานการประชุมที่ถูกต�อง 

 
 

 ป"ยะวฒัน� ฐิตะสัทธาวรกุล ธานนิทร� บูรณมานิต 

(นายปYยะวฒัน) ฐิตะสทัธาวรกุล) (นายธานนิทร) บูรณมานิต) 
กรรมการ กรรมการ 

 

 


