ที่นลบ. 007/2558
วันที่ 3 เมษายน 2558
เรื่อง

ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2558

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนํามาในวันประชุม)
สําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2557
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ข้อมูลรายละเอียดของผูส้ อบบัญชี
คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานทีต่ ้องนํามาแสดงในวันประชุม
ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
แผนที่ของสถานที่ประชุม
รายงานประจําปี 2557 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2558 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. เวลาลงทะเบียน 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2557
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2557 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยมีสําเนารายงานการประชุม ตามที่ได้
จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม
2557 และเผยแพร่สํา เนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.cpall.co.th) และบริษัทยังไม่ไ ด้รั บ
ข้อเสนอให้ทําการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่
จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

1

2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2557 ดังปรากฏในรายงานประจําปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อม
นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 10 รายงานประจําปี หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่าย
จัดการ” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได้ดังนี้
ที่เปิดในปี
รวมทั้งหมด
2557
ณ 31 ธ.ค. 2557
จํานวนร้าน
แยกตามทําเลที่ตั้ง
- กรุงเทพ
134
2,404 สาขา
- ปริมณฑล
119
1,244 สาขา
- ต่างจังหวัด
445
4,479 สาขา
รวม
698
8,127 สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ
- ร้านของบริษัทเอง
322
3,570 สาขา
- ร้านของผู้ร่วมโครงการ
323
3,916 สาขา
641 สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต
53
8,127 สาขา
รวม
698
งบการเงิน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินเฉพาะกิจการ
- สินทรัพย์รวม
- ส่วนของผู้ถือหุ้น
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
- รายได้รวม
- กําไรสุทธิ

ล้านบาท
267,184
25,940
210,776
228,996
8,678

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4%
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2%
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5%
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5%
ลดลงจากปีก่อน 15%

งบการเงินรวม
- สินทรัพย์รวม
326,410
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น
35,058
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6%
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
357,766
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31%
- รายได้รวม
371,301
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30%
- กําไรสุทธิส่วนของบริษัท
10,154
ลดลงจากปีก่อน 3%
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2557 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
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3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏ
ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 10 รายงานประจําปี หัวข้อ
“รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) พอสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
- รวมสินทรัพย์
267,183,606,759
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
25,940,058,128
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
210,775,640,576
- รวมรายได้
228,995,947,120
- กําไรสําหรับปี
8,677,689,540
- กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
0.97
งบการเงินรวม
- รวมสินทรัพย์
326,410,045,346
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
35,057,840,522
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
30,782,206,477
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
357,766,357,733
- รวมรายได้
371,301,075,832
- กําไรสําหรับปี
10,272,335,934
- กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
10,153,768,115
- กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
1.13
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น
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ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชําระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสํารอง
ตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุน
สํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิประจําปี 2557 เพิ่มเติมอีก
และตามที่คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจํานวนประมาณ
ร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี
โดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม
ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะ
เศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชําระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกูร้ ะยะ
ยาว รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น
จากผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 8,677,689,540 บาท คิด
เป็นอัตรากําไร 0.97 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกําไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัท จํานวน 10,153,768,115
บาท คิดเป็นอัตรากําไร 1.13 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายปันผลประจําปี 2557
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นว่า ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นสมควรที่จะอนุมัติก ารไม่ จัดสรรกําไรสุทธิ เพื่อสํ ารองตามกฎหมาย
เนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้ว
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิประจําปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบ
สตางค์) สําหรับผู้ถือหุ้นจํานวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 7,186,481,078.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 83 ของ
กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงิน
ปันผล (record date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยัง
มีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่
ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกําไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ของ
กําไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ
สถิติการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

2554

2555

2556

2557
(ปีที่เสนอ)

1. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)

4,493

8,983

8,983

8,983

2. (ก) กําไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

7,274

9,982

10,260

8,678
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

2554

2555

2556

2557
(ปีที่เสนอ)

3. กําไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น)

1.62

1.11

1.14

0.97

4. (ข) กําไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)

8,008

11,023

10,537

10,154

5. กําไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ้น)

1.78

1.23

1.17

1.13

6. ปันผลประจําปี (บาท : หุ้น)

1.25

0.90

0.90

0.80

5,616
1.00
4,493

8,085
-

8,085
-

7,186
-

7. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)

10,109

8,085

8,085

7,186

8. %ปันผลต่อกําไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก)

139%

81%

79%

83%

9. %ปันผลต่อกําไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข)

126%

73%

77%

71%

•
•
•

หมายเหตุ

รวมปันผลเป็นเงิน (ล้านบาท)
ปันผลเป็นหุ้นสามัญ (บาท:หุ้น)
ปันผลเป็นหุ้นสามัญ (ล้านบาท)

ปี 2555 มีการเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กําหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระครั้งนี้ ได้แก่
1. นายธนินท์
เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
2. นายก่อศักดิ์
ไชยรัศมีศักดิ์
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุภกิต
เจียรวนนท์
กรรมการ
4. นายอดิเรก
ศรีประทักษ์
กรรมการ
5. นายธานินทร์
บูรณมานิต
กรรมการ กรรมการบริห าร กรรมการผู้ จั ด การและประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหาร
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
พ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 5 คน
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ความเห็นคณะกรรมการ
กระบวนการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการที่ไ ม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆโดยดูถึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังต่อไปนี้ กลับเข้า
มาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติกรรมการมีปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลําดับที่ 3)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ตําแหน่ง

จํานวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 2557
1,531,476
8,478,661
222,396
0
277,453

คิดเป็น % ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด
0.01705
0.09438
0.00248
0.00309

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
รองประธานกรรมการ
3. นายสุภกิต เจียรวนนท์
กรรมการ
4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
กรรมการ
5. นายธานินทร์ บูรณมานิต
กรรมการ
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตําแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่
ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตําแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
ตําแหน่งนั้น
6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ย
ประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจ
กําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกําหนดได้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
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ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 มีดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจํารายเดือน

(บาท/คน)
เบี้ยประชุม
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ตําแหน่ง
เงินเดือน
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
100,000
2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
90,000
3. กรรมการอิสระ
60,000
4. ประธานกรรมการ
100,000
5. รองประธานกรรมการ
90,000
6. กรรมการ
40,000
2. เงินโบนัส
อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพือ่
จัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน รวมเป็นเงิน 40.423 ล้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของบริษัท แล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจํารายเดือน
บาท/คน
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
100,000
2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
90,000
3. กรรมการอิสระ
60,000
4. ประธานกรรมการ
100,000
5. รองประธานกรรมการ
90,000
6. กรรมการ
40,000
2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินที่
เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน
ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวม
เงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 7,186.481 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2558 จะเท่ากับ
35.932 ล้านบาท
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่
เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ในรอบบัญชีปี 2557 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมีค่าตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจําปี
2,875,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,725,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น
4,600,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทใน
ประเทศไทยรวม 19 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 3 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited, Albuera
International Limited และบริษัท วีนาสยามฟู้ด จํากัด ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศได้แก่ Successor Investments
Limited ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจีที่ฮ่องกงจํานวนประมาณ 0.1 ล้านบาทต่อปี ส่วนอีก 2 บริษัทคือ
Successor (China) Investments Limited และ Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่เซี่ยงไฮ้
จํานวนประมาณ 0.5 ล้านบาทต่อปี
สําหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด
แต่อย่างใด
สําหรับงวดบัญชีปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นอัตรา
เดียวกันกับปีที่แล้ว
อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีราย
เดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทําหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2
รอบปีบัญชีติดต่อกัน และตามแนวทางของ ก.ล.ต. การนับจํานวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือ
ชื่อในงบการเงิน
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้อง
พิจ ารณาแต่ ง ตั้ ง ผู้ส อบบั ญชี เ พื่ อ การตรวจสอบบั ญ ชีแ ละแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิน ของบริษั ท และพิ จ ารณากํ า หนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง
1. นายเจริญ
ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2549-2553 รวม 5 ปี และปี 2556-2557)
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2554-2555 รวม 2 ปี)
3. นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2558
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โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้
นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ
การเงินรวมประจําปีเท่ากับ 2,875,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,725,000 บาท
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,600,000 บาทต่อปี เท่ากับอัตราค่าสอบบัญชีปี 2557
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ดังปรากฎข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับ 4)
ค่าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
(ล้านบาท)
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนปลายปี
2.600
2.600
2.730
2.875
2.875
ค่าตอบแทน 3 ไตรมาส
1.500
1.500
1.575
1.725
1.725
รวมต่อปี
4.100
4.100
4.305
4.600
4.600
ค่าบริการอื่น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร
เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ
บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระต่างๆ เพื่อเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีการเสนอ
ระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด
ตามกฎหมายการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทําได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด
อนึ่ง บริษัทกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2558
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดคําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐาน
ที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 5) บริษัทจะดําเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษทั
ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 7
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เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/
หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับ 1) พร้อมหลักฐานการ
แสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมี
รายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับ 6) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
พร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่
119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ก่อนวันที่ 17 เมษายน 2558
และเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจํานวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม
หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการ
ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่
ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 17 เมษายน 2558 ก็จักขอบคุณยิ่ง
ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการ
เตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท
ทาง e-mail : utsanee@cpall.co.th หรือโทรสาร 0-2679-0057

ขอแสดงความนับถือ
- ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ)์
รองประธานกรรมการ
หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2557 ในแบบรูปเล่ม สามารถขอรับได้ที่บริเวณทางเข้าห้อง
ประชุม ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2558 หรือกรุณาติดต่อขอรับที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โทรสาร 0-26790050

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