
 
ท่ีนลบ. 026/2559 
 
 วันท่ี 5 เมษายน 2559 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี 2559 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 

1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนํามาในวันประชุม) 
2. สําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2558 
3. ข้อมูลของผู้ท่ีไดร้ับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
4. ข้อกําหนดของบริษัทเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
5. ข้อมูลรายละเอียดของผูส้อบบัญชี 
6. คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานท่ีต้องนํามาแสดงในวันประชุม 
7. ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. 
10. แผนท่ีของสถานท่ีประชุม 
11. รายงานประจําปี 2558 และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM) 

 
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2559 ในวัน

พฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. เวลาลงทะเบียน 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารคอนเวนช่ันฮอลล์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขท่ี 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 
1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2558 ได้จัดให้มีข้ึนเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 โดยมีสําเนารายงานการประชุม ตามท่ีได้
จัดส่งมาพร้อมน้ี (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2) ซ่ึงบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันท่ี 6 พฤษภาคม 
2558 และเผยแพร่สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.cpall.co.th) และบริษัทยังไม่ได้รับ
ข้อเสนอให้ทําการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรท่ี
จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
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2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 ดังปรากฏในรายงานประจําปีและงบการเงินของบริษัทท่ีได้จัดส่งมาพร้อม
น้ี (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 11 รายงานประจําปี หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่าย
จัดการ” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได้ดังน้ี 
 ท่ีเปิดในปี รวมท้ังหมด 
 2558 ณ 31 ธ.ค. 2558 
จํานวนร้าน 
 แยกตามทําเลท่ีตั้ง  

- กรุงเทพ 154 2,558 สาขา 

- ปริมณฑล 117 1,364 สาขา 

- ต่างจังหวัด 434 4,910 สาขา 
 รวม 705 8,832 สาขา 

แยกตามความเป็นเจ้าของ 

- ร้านของบริษัทเอง 338 3,908 สาขา 

- ร้านของผู้ร่วมโครงการ 341 4,257 สาขา 

- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต 26 667 สาขา 
 รวม 705 8,832 สาขา 

งบการเงิน สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  ล้านบาท 

- สินทรัพย์รวม 264,620 ลดลงจากปีก่อน 1% 

- ส่วนของผู้ถือหุ้น 30,037 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 16% 

- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 231,149 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 10% 

- รายได้รวม 249,758 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 9% 

- กําไรสุทธิ 11,376 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 31% 
 
 งบการเงินรวม   

- สินทรัพย์รวม 329,083 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 1% 

- ส่วนของผู้ถือหุ้น 41,676 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 19% 

- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 391,817 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 10% 

- รายได้รวม 405,893 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 9% 

- กําไรสุทธิส่วนของบริษัท 13,682 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 34% 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2558 เพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ  
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3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏ
ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินท่ีได้จัดส่งมาพร้อมน้ี (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 11 รายงานประจําปี หัวข้อ 
“รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) พอสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   บาท 

- รวมสินทรัพย ์ 264,620,003,584 

- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30,036,660,398 

- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 231,149,386,478 

- รวมรายได ้ 249,758,213,362 

- กําไรสําหรับปี 11,376,136,040 

- กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 1.27 
 งบการเงินรวม   

- รวมสินทรัพย ์ 329,082,938,396 

- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 41,675,737,496 

- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  37,349,441,458 

- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 391,817,323,260 

- รวมรายได ้ 405,893,238,569 

- กําไรสําหรับปี 13,817,506,203 

- กําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบรษัิท 13,682,459,324 

- กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 1.52 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว   
การลงมติ 
วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่าน้ัน  
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ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนท่ีออกและชําระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสํารอง
ตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซ่ึงตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุน
สํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิประจําปี 2558 เพ่ิมเติมอีก 
 
และตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจํานวนประมาณ
ร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี
โดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม 
 
ท้ังน้ีนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะ
เศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชําระเงินต้น ดอกเบ้ีย และการปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาเงินกู้ระยะ
ยาว รวมท้ังโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่าควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอ่ืน 

 
จากผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 11,376,136,040 บาท คิด
เป็นอัตรากําไร 1.27 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกําไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนท่ีเป็นของบริษัท จํานวน 13,682,459,324 
บาท คิดเป็นอัตรากําไร 1.52 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทแล้ว ท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายปันผลประจําปี 2558  
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนุมัติการไม่จัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือสํารองตามกฎหมาย 
เน่ืองจากทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้ว 
 

และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิประจําปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบ
สตางค์) สําหรับผู้ถือหุ้นจํานวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลท้ังสิ้น 8,084,791,213.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของ
กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงิน
ปันผล (record date) ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยัง
มีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องรอมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 

อน่ึง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาท่ีได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เน่ืองจากบริษัทจ่ายจากกําไรท่ีบริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ของ
กําไรสุทธิ ดังน้ัน เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ 

สถิติการจ่ายเงินปันผล 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2555 2556 2557 2558 
(ปีท่ีเสนอ) 

1. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 8,983 8,983 8,983 8,983 

2. (ก) กําไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 9,982 10,260 *8,686 11,376 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2555 2556 2557 2558 
(ปีท่ีเสนอ) 

3. กําไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น) 1.11 1.14 0.97 1.27 

4. (ข) กําไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) 11,023 10,537 *10,200 13,682 

5. กําไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ้น) 1.23 1.17 *1.14 1.52 

6. ปันผลประจําปี (บาท : หุ้น) 0.90 0.90 0.80 0.90 

7. รวมปันผลจ่ายท้ังสิ้น (ล้านบาท) 8,085 8,085 7,186 8,085 

8. %ปันผลต่อกําไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก) 81% 79% 83% 71% 

9. %ปันผลต่อกําไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข) 73% 77% 71% 59% 

หมายเหตุ 1. ปี 2555 มีการเพ่ิมทุนเพ่ือการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล   
 2 ปี 2557 มีการปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่* 

การลงมติ 
วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

5. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กําหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั้ง 
ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท 
น้ัน ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ 

 

กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระครั้งน้ี ได้แก่ 
1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ 
4. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ  
5. ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ (เสียชีวิตเมื่อ 19 มกราคม 2559) 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
พ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 5 คนซ่ึงล้วนเป็นกรรมการอิสระท้ังสิ้น 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
กระบวนการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆโดยดูถึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงท่ีผ่านมาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรท่ีจะเลือกกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระท้ัง 4 คนดังต่อไปน้ี กลับเข้า
มาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง นอกจากน้ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรท่ีจะเลือก
ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช เป็นกรรมการอิสระเพ่ือทดแทนตําแหน่งกรรมการอิสระท่ีเสียชีวิต ท้ังน้ีประวัติบุคคลผู้
ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารท่ีได้จัดส่งมาพร้อมกันน้ี (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3)  

 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตําแหน่ง จํานวนหุ้น 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
คิดเป็น % ของหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงท้ังหมด 

1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 

0 - 

2. นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

681,478 0.00759 

3. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
บรรษัทภิบาล และกรรมการ
อิสระ 

9,824 0.00011 

4. พล.ต.อ.พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ กรรมการบรรษัทภิบาล และ
กรรมการอิสระ 

0 - 

5. ศ.พิเศษประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ 0 - 
 

บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการข้างต้นท้ัง 5 คนมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนและของบริษัท เก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับ 4) และมีจํานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 
ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังคณะ 15 คน 

 
การลงมติ 
วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีพึงจะมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือพึง
เลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
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ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งน้ี จะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตําแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีถือท้ังหมดโดยไม่
ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลท่ีได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตําแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
ตําแหน่งน้ัน 
 

6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบ้ีย
ประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจ
กําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกําหนดได้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากน้ันให้ได้รับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 มีดังน้ี 
1. ค่าตอบแทนประจํารายเดือน 

ตําแหน่ง เงินเดือน เบ้ียประชุม 
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 100,000 ไม่ม ี
2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 90,000 ไม่ม ี
3. กรรมการอิสระ 60,000 ไม่ม ี
4. ประธานกรรมการ 100,000 ไม่ม ี
5. รองประธานกรรมการ 90,000 ไม่ม ี
6. กรรมการ 40,000 ไม่ม ี

2. เงินโบนัส 
อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลท่ีมีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือ
จัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน รวมเป็นเงิน 35.933 ล้านบาท 
 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีกรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนได้แก่ การประกัน
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors’ and Officers’ Liabilities Insurance) ท่ีทุนประกันจํานวน 
30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเบ้ียประกันประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี 
ความเห็นคณะกรรมการ  
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานท่ีผ่านมา ประสบการณ์ 
ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของบริษัท แล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังน้ี 

(บาท/คน) 
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1. ค่าตอบแทนประจํารายเดือน   
ตําแหน่ง เงินเดือน เบ้ียประชุม 

1.  กรรมการอิสระท่ีเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย 120,000 ไม่ม ี
2. กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 100,000 ไม่ม ี
3. กรรมการอิสระท่ีไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 80,000 ไม่ม ี
4. ประธานกรรมการ 120,000 ไม่ม ี
5. รองประธานกรรมการ 100,000 ไม่ม ี
6. กรรมการ 60,000 ไม่ม ี

หมายเหตุ 1.  กรรมการอิสระท่ีทําหน้าท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
กรรมการบรรษัทภิบาล  

 2.  กรรมการอิสระท่ีทําหน้าท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนท่ีอัตรา
สูงสุดเพียงคณะเดียว 

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลท่ีมีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ี
เหมาะสมเพ่ือจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน  

ในกรณีท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระท่ี 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวม
เงินปันผลท้ังสิ้นเท่ากับ 8,084.791  ล้านบาท เงินโบนัสท่ีจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2559 จะเท่ากับ 
ประมาณ 40.424 ล้านบาท 
 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีกรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนได้แก่ การประกัน
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors’ and Officers’ Liabilities Insurance) ท่ีทุนประกันจํานวน 
30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเบ้ียประกันประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี 
การลงมติ 
วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมโดยผู้ถือหุ้นท่ี
เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

7. พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ในรอบบัญชีปี 2558 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4068 บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมีค่าตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจําปี 
2,875,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,725,000 บาท รวมค่าตอบแทนท้ังสิ้น 
4,600,000 บาทต่อปี นอกจากน้ีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทใน
ประเทศไทยรวม 20 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 3 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited, Albuera 
International Limited และบริษัท วีนาสยามฟู้ด จํากัด ส่วนบริษัทย่อยอ่ืนในต่างประเทศได้แก่ Successor Investments 
Limited ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจีท่ีฮ่องกงจํานวนประมาณ 0.14 ล้านบาทต่อปี ส่วนอีก 2 บริษัทคือ 
Successor (China) Investments Limited และ Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีท่ีเซ่ียงไฮ้
จํานวนประมาณ 0.87 ล้านบาทต่อปี  

(บาท/คน) 
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สําหรับค่าบริการอ่ืนในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด 
แต่อย่างใด 
 

สําหรับงวดบัญชีปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเน่ืองจากได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอย่างดีตลอดมา  
 
อน่ึง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีราย
เดิมปฏิบัติหน้าท่ีสอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณี
ท่ีผู้สอบบัญชีรายเดิมทําหน้าท่ีครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อย 2 
รอบปีบัญชีติดต่อกัน และตามแนวทางของ ก.ล.ต. การนับจํานวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีท่ีผู้สอบบัญชีผู้น้ันลงลายมือ
ช่ือในงบการเงิน 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้อง
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรท่ีจะแต่งตั้ง  
1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธ์ิเลิศ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4068  

(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ปี 2549-2553 รวม 5 ปี และปี 2556-2558) 
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4323 และ  

(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ปี 2554-2555 รวม 2 ปี)  
3. นางมัญชุภา  สิงห์สุขสวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6112  

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)  
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2559   
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้  
 

นอกจากน้ียังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ
การเงินรวมประจําปีเท่ากับ 3,188,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,875,000 บาท 
รวมค่าตอบแทนท้ังสิ้น 5,063,000 บาทต่อปี เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จํานวน 463,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.07 
 

ท้ังน้ีผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ดังปรากฎข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีท่ีได้จัดส่งมาพร้อมน้ี (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับ 5) 
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ค่าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  
(ล้านบาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 (ปีท่ีเสนอ) 
ค่าตอบแทนปลายปี 2.600 2.730 2.875 2.875 3.188 
ค่าตอบแทน 3 ไตรมาส 1.500 1.575 1.725 1.725 1.875 
รวมต่อปี 4.100 4.305 4.600 4.600 5.063 
ค่าบริการอ่ืน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/ส่ิงพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อส่ือสาร  

เป็นต้น ซ่ึงผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามท่ีได้จ่ายไปจริง   
การลงมติ  
 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

8. พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
เพ่ือให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินคงท่ีและสอดคล้องกับความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียสําหรับหุ้นกู้ท่ีครบ
กําหนดไถ่ถอนของบริษัท ตลอดจนมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทางการเงิน ให้เหมาะสมกับอัตราดอกเบ้ีย ความ
ต้องการใช้เงินของบริษัทและสภาวะตลาด บริษัทมีความจําเป็นต้องจัดหาเงินด้วยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติมอีกใน
จํานวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เพ่ือใช้สําหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ีครบกําหนดไถ่ถอนและการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่
เพ่ือชําระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) การชําระคืนหน้ีเงินกู้ยืม การไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้น และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการของบริษัท ท้ังน้ี เมื่อรวมวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติมครั้งน้ีกับวงเงินการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้เดิมท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2556 เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2556 จํานวนไม่เกิน 90,000 
ล้านบาทและจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2557 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2557 จํานวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาท (รวม
เรียกว่า “วงเงินในการออกหุ้นกู้เดิม”) แล้ว วงเงินรวมท้ังสิ้นสําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจะต้องไม่เกิน 
195,000 ล้านบาท 

การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งน้ี จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(Office of the SEC) คณะกรรมการกํากับตลาดทุน (CMSB) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหน่วยงานราชการ
ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทรวมถึงสภาวะตลาด  
 
รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้สําหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ีครบกําหนดไถ่ถอนและการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพ่ือ

ชําระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) การชําระคืนหน้ีเงินกู้ยืม การไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้น และ/
หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท 

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ถือหรือไม่ระบุช่ือผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละ
ครั้ง 
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วงเงินกู้ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าท่ีตราไว้) ท่ีเสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้
ของบริษัท (ตามมูลค่าท่ีตราไว้) ท่ียังไม่ได้ไถ่ถอนท้ังหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหน่ึง จะต้องมี
จํานวนรวมกันไม่เกิน 15,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่าสกุลเงินบาท ท้ังน้ี เมื่อรวมกับ
วงเงินในการออกหุ้นกู้เดิม มูลค่ารวมของของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าท่ีตราไว้) ท่ียังมิได้ไถ่ถอนท้ังหมดทุก
ประเภท ณ ขณะใดขณะหน่ึงจะต้องมีจํานวนรวมไม่เกิน 195,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอ่ืนท่ี
เทียบเท่า ในกรณีท่ีมีการซ้ือคืน และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลทําให้วงเงินต้นคง
ค้างของหุ้นกู้ของบริษัทลดลง วงเงินของหุ้นกู้ท่ีไถ่ถอนแล้วหรือบริษัทได้ทําการซ้ือคืนจะนํามา
นับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ท่ีบริษัทสามารถทําการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) 

ท้ังน้ี ในกรณีออกหุ้นกู้เพ่ือการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพ่ือชําระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้
เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซ่ึงจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่
เพ่ือการออกหุ้นกู้เพ่ือการ Refinancing น้ัน จะไม่นับเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้น
กู้ท่ียังมิได้ไถ่ถอนในการคํานวณวงเงินของหุ้นกู้ท่ีบริษัทสามารถทําการออกและเสนอขายได้ 

สกุลเงิน เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายในวงเงิน 

อัตราดอกเบ้ีย ข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 

อายุของหุ้นกู้ ข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกําหนดให้มีการไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้ 

วิธีการเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนท่ัวไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุน
สถาบันในต่างประเทศ และ/หรือบุคคลใดๆ ซ่ึงอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวนวงเงินหรือเสนอ
ขายเป็นคราวๆ ไป 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนุมัติการขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 
และสมควรพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท คณะบุคคลอันประกอบด้วยนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 
หรือนายพิทยา เจียรวิสิฐกุล หรือนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล คนใดคนหน่ึงร่วมกับนายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ หรือนาย
ทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา รวมเป็นสองคน ("ผู้มีอํานาจดําเนินการ") และ/หรือบุคคลท่ีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทหรอืผู้
มีอํานาจดําเนินการมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว
เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการพิจารณากําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ของหุ้นกู้ท่ีจะ
ออกในแต่ละครั้ง (เช่น ประเภทของหุ้นกู้ จํานวนหุ้นกู้ มูลค่าท่ีตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เง่ือนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น) การเข้า
ทํา รับรอง แก้ไขเปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง การแต่งตั้งท่ีปรึกษาและบุคคลต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง การขออนุญาต ติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นกู้ไปข้ึน
ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดตราสารหน้ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น และให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัท ผู้มีอํานาจดําเนินการ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทหรือผู้มีอํานาจดําเนินการมอบหมาย มี
อํานาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอํานาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพ่ือดําเนินการต่างๆ ข้างต้น 
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การลงมติ  
วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
9. พิจารณารายงานความคืบหน้าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
เพ่ือให้บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงแนวทาง กระบวนการ เพ่ือยกระดับในเรื่องบรรษัทภิบาลให้เป็นมาตรฐานสากล ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติดังต่อไปน้ี 
 
1. จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล อันจะช่วยเสริมระบบบรรษัทภิบาลในปัจจุบันให้มีความรัดกุมและครอบคลุมยิ่งข้ึน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนดังน้ี 
1. พล.ต.อ.พัชรวาท วงศ์สุวรรณ กรรมการอิสระ 
2. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ 
3. นายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
โดยมเีลขานุการบริษัททําหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลโดยตําแหน่ง 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
1. กําหนดขอบเขตและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมท้ังให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทใน

เรื่องเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ 
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการโดยร่วมกับกรรมการและผู้บริหาร 
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการ โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้พิจารณาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง 
5. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดําเนินการ 

 
2. แต่งตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากัด (“EY”) ผู้เช่ียวชาญอิสระด้านบรรษัทภิบาลจากภายนอกเป็น “ท่ี

ปรึกษาแก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล” 
 
EY จะให้คําปรึกษา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลในการประเมินกระบวนการด้านบรรษัทภิบาล
ของบริษัทท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันในเรื่องท่ีเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) นโยบายการกํากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) จริยธรรม
ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน (Code of Ethics / Conduct) นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Policy) การกํากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) นโยบายการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 
(Insider Trading Policy) และการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Public disclosure as per SET and SEC’s requirements) โดย
อ้างอิงหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานสากลดังต่อไปน้ี 

- SET’s Corporate governance principle B.E. 2555 
- Principles of Corporate Governance – OECD 
- ASEAN Corporate Governance Scorecard – Asia Development Bank (ADB) 
- ISO38500 : 2015 International Standard for Corporate Governance of Information Technology 
- COSO Internal Control Framework 2013 

 
บริษัทได้มีคําสั่งแต่งตั้ง Project Steering Committee, Project Coordinator และ Project Working Team สําหรับ
โครงการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทให้เป็นสากลเพ่ือช่วยสนับสนุนการทํางานของ EY ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจน
สามารถส่งมอบงานท่ีได้รับมอบหมายให้ทันภายในกําหนดเวลา 
 
ผลงานของ EY ท่ีจะส่งมอบให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วย 
1. รายงานผลการประเมินกระบวนการบรรษัทภิบาลของบริษัทในปัจจุบันและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 
2. แผนงานเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขตามลําดับความสําคัญและความเร่งด่วน ตลอดจนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและระยะเวลา

ดําเนินการ 
3. นโยบายการกํากับดูแลกิจการและโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฉบับปรับปรุง 
4. กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรให้รายงานความคืบหน้าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทเพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 

10. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระต่างๆ เพ่ือเข้าท่ีประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีการเสนอ
ระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด 
 

ตามกฎหมายการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทําได้โดยผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด 
 

อน่ึง บริษัทกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันท่ี 15 มีนาคม 2559 
และให้รวบรวมรายช่ือตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 16 มีนาคม 2559 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 

โดยขอให้เตรียมหลักฐานท่ีต้องใช้เพ่ือการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดคําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐาน
ท่ีต้องนํามาแสดงในวันประชุมตามท่ีจัดส่งมาพร้อมน้ี (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 6) บริษัทจะดําเนินการประชุมตามข้อบังคับของบรษัิท
ตามรายละเอียดในสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 8 
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เพ่ือให้การลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/
หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับ 1) พร้อมหลักฐานการ
แสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย  

 
นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมี

ความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมี
รายช่ือและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามท่ีส่งมาพร้อมน้ี (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับ 7) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
พร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขท่ี 
119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ก่อนวันท่ี 15 เมษายน 2559 

 
และเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมีเอกสารเป็นจํานวนมากท่ีเป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม 

หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการ
ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพ่ือให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามท่ีอยู่
ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันท่ี 15 เมษายน 2559 ก็จักขอบคุณยิ่ง 

 
ท้ังน้ีเพ่ือให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการ

เตรียมช้ีแจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม ท่ีหน่วยงานเลขานุการบริษัท
ทาง e-mail : utsanee@cpall.co.th หรือโทรสาร 0-2679-0057 

   
 
   ขอแสดงความนับถือ 
  - ก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ - 

                        (นายก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ)์ 
รองประธานกรรมการ 

 
หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2558 ในแบบรูปเล่ม สามารถขอรับได้ท่ีบริเวณทางเข้าห้อง

ประชุม ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2559 หรือกรุณาติดต่อขอรับท่ีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โทรสาร  0-2679-
0050  

หน่วยงานเลขานุการบริษัท 
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
ช้ัน 16 อาคารธาราสาทร  119 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
โทรศัพท์  0-2648-2764,7 โทรสาร  0-2679-0057 


