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ท่ี  IDR10/2020 
วันท่ี  12 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง  แจ งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทครั้งท่ี 5/2563  
กําหนดการประชุมผู ถือหุ นสามัญประจําป3 2563  
บริษัท ซีพี ออลล6 จํากัด (มหาชน) 

เรียน กรรมการและผู จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย6แห:งประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล6 จํากัด (มหาชน) (CPALL หรือ บริษัท) ขอเรียนให ทราบว:าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 
5/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห อง 1111AB ช้ัน 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร6 เลขท่ี 313 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ได มีมติท่ีสําคัญดังน้ี 

1. มีมติเห็นชอบการแต:งตั้งผู สอบบัญชี คือ นายเจริญ ผู สัมฤทธ์ิเลิศ ผู สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4068 
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4323 และ นางมัญชุภา สิงห6สุขสวัสดิ์ ผู สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6112 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปLนผู สอบบัญชีเพ่ือสอบทานงบการเงิน
ไตรมาสท่ี 1 ป3 2563 โดยให ผู สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต:องบ
การเงินของบริษัทได  และบริษัทจะเสนอให ท่ีประชุมผู ถือหุ นแต:งตั้งผู สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล:าวข างต น จาก
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปLนผู สอบบัญชีของบริษัท ประจําป3 2563 ในการประชุมผู ถือหุ นคราว
ต:อไป 

ท้ังน้ี มติข างต นเปLนไปตามแนวปฎิบัติตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได ออกประกาศท่ี ทจ.28/2563 
เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การจัดทําและส:งงบการเงินไตรมาสท่ี 1 ป3 2563 ของบริษัทท่ีไม:สามารถจัดประชุม
ผู ถือหุ นสามัญประจําป3 เน่ืองจากสถานการณ6การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 

2. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว:างกาลสําหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

3. มีมติเสนอให ท่ีประชุมผู ถือหุ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ:ายเงินปQนผลสําหรับผลประกอบการป3 2562 
ดังน้ี  

•••• อนุมัติการไม:จัดสรรกําไรสุทธิไว เปLนทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก เน่ืองจากทุนสํารองตาม
กฎหมายของบริษัทมีครบตามข อบังคับบริษัทแล ว  

•••• ให สัตยาบันการจ:ายเงินปQนผลระหว:างกาลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทตั้งแต:วันท่ี 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม 2562 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 15 เมษายน 
2563 ในอัตราหุ นละ 1.25 บาท ให แก:ผู ถือหุ นจํานวน 8,983,101,348 หุ น รวมเปLนเงินท้ังสิ้น 
11,228,876,685 บาท โดยจ:ายให แก:ผู ถือหุ นท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วันกําหนดรายช่ือผู ถือหุ นท่ีมีสิทธิ
ได รับเงินปQนผล (Record Date) ในวันท่ี 30 เมษายน 2563 และกําหนดจ:ายเงินปQนผลในวันท่ี 14 
พฤษภาคม 2563 

•••• อนุมัติงดการจ:ายเงินปQนผลจากกําไรสุทธิประจําป3 2562 เพ่ิมเติมอีก เน่ืองจากบริษัทได จ:ายเงินปQนผล
ระหว:างกาลสําหรับผลการดําเนินงานของป3 2562 ดังกล:าวไปแล ว 
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4. มีมติอนุมัติการแก ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห6สนธิของบริษัทข อ 3 วัตถุประสงค6ของบริษัท เพ่ือรองรับกับ
ประเภทการค าและธุรกิจท่ีจะดําเนินการเพ่ิมเติมในอนาคต วัตถุประสงค6ของบริษัทจากเดิมมีจํานวน 93 ข อแก เปLนมี
จํานวน 96 ข อ โดยขอแก ไขวัตถุประสงค6ข อ (8) (47) (50) และ (92) และเพ่ิมเติมวัตถุประสงค6ข อ (94) ถึง (96) 
พร อมท้ังมอบอํานาจให กรรมการผู มีอํานาจของบริษัทหรือบุคคลท่ีได รับมอบหมายจากกรรมการผู มีอํานาจของ
บริษัทมีอํานาจแก ไขเพ่ิมเติมข อความใดๆ ตามคําแนะนํา ความเห็น หรือคําสั่งของนายทะเบียนหรือหน:วยงาน
ราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข อง การแก ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห6สนธิของบริษัท ข อ 3 วัตถุประสงค6ของบริษัทดังกล:าวจะ
เสนอให ประชุมผู ถือหุ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต:อไป ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารสิ่งท่ีส:งมาด วย 

5. มีมติให กําหนดประชุมผู ถือหุ นสามัญประจําป3 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
(เริ่มลงทะเบียนตั้งแต:เวลา 12.00 น.) ณ ห องประชุมช้ัน 3 อาคารคอนเวนช่ันฮอลล6 สถาบันการจัดการปQญญา
ภิวัฒน6 เลขท่ี 85/1 หมู: 2 ถนนแจ งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกําหนดรายช่ือผู ถือ
หุ นท่ีมีสิทธิเข าร:วมประชุมสามัญผู ถือหุ น (Record Date) ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 และมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังน้ี (รายละเอียดระเบียบวาระการประชุมปรากฎตามเอกสารสิ่งท่ีส:งมาด วย) 

วาระท่ี 1  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต:อท่ีประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบป3ท่ีผ:านมา 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป3 สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2562 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ:ายเงินปQนผล 
วาระท่ี 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ นจากตําแหน:งตามวาระ 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติค:าตอบแทนกรรมการ 
วาระท่ี 6  พิจารณาแต:งตั้งผู สอบบัญชีและกําหนดค:าตอบแทน 
วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการแก ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห6สนธิของบริษัทข อ 3 วัตถุประสงค6ของ

บริษัท 
วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  

เพ่ือเปLนการรักษาสิทธิและผลประโยชน6ของผู ถือหุ นในกรณีท่ีผู ถือหุ นไม:สามารถเข าร:วมประชุมได  และมีความประสงค6
จะมอบฉันทะให กรรมการของบริษัทลงมติแทน คณะกรรมการบริษัทได มอบหมายให  นายผดุง เตชะศรินทร6 กรรมการ
อิสระ นายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ6 และนายธานินทร6 บูรณมานิต กรรมการของบริษัทเปLนผู รับมอบฉันทะ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได มอบอํานาจให นายก:อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ6 มีอํานาจ
ภายใต ข อจํากัดของกฎหมายในการดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข องกับการเรียกประชุมและจัดประชุมผู ถือหุ นสามัญ
ประจําป3 2563 รวมถึงการแก ไขและ/หรือเพ่ิมเติมวาระการประชุมผู ถือหุ นสามัญประจําป3 2563และ/หรือ
เปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือสถานท่ีจัดการประชุม รวมถึงวันกําหนดรายช่ือผู ถือหุ น (Record date) เพ่ือกําหนด
รายช่ือผู ถือหุ นท่ีมีสิทธิเข าร:วมประชุมผู ถือหุ นสามัญ  
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6. รับทราบการจัดตั้งบริษัทย:อยทางอ อมของบริษัท ดังน้ี  

1) CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. เปLนบริษัทย:อยทางอ อมของบริษัท (ถือหุ นในสัดส:วน 100% โดย 
Albuera International Limited ซ่ึงเปLนบริษัทย:อยท่ีบริษัทถือหุ น 100%) เปLนบริษัทจัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายกัมพูชา เพ่ือดําเนินธุรกิจร าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชา โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
เปLนจํานวนท้ังสิ้น 5,000 เหรียญสหรัฐ 

2) All Convenience Logistic Co.,Ltd เปLนบริษัทย:อยทางอ อมของบริษัท (ถือหุ นในสัดส:วน 100% 
โดย บริษัท ออลล6 คอร6ปอเรช่ัน จํากัด ซ่ึงเปLนบริษัทย:อยท่ีบริษัทถือหุ น 99.99%) เปLนบริษัทจัดตั้งข้ึน
ตามกฎหมายกัมพูชา เพ่ือให บริการบริหารงานกิจการขนส:งสินค าและกระจายสินค า โดยมีทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรกเปLนจํานวนท้ังสิ้น 5,000 เหรียญสหรัฐ 

7. รับทราบมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทท่ีให หยุดพักช่ัวคราวของโครงการสะสมหุ นสําหรับ
พนักงาน (Employee Joint Investment Program – EJIP) เพ่ือบรรเทาผลกระทบและความเดือดร อนของ
พนักงานและครอบครัวจากสถานการณ6การแพร:ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีพนักงาน
จะต องถูกหักเงินเดือนบางส:วนเพ่ือซ้ือหุ นของบริษัทตามโครงการ EJIP เปLนประจําทุกเดือน โดยจะหยุดพักเริ่มตั้งแต:
สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 เปLนต นไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายสุพจน6 ชิตเกษรพงศ6) 
เลขานุการบริษัท 
ผู มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
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ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2563 

 ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 15 เมษายน 2563 ได มีมติให เลื่อนการประชุมผู ถือหุ นสามัญ
ประจําป3 2563 ท่ีกําหนดไว วันท่ี 24 เมษายน 2563 ออกไปเน่ืองจากสถานการณ6การแพร:ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) บริษัทได ติดตามสถานการณ6ดังกล:าวมาโดยตลอด และมีความห:วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของผู เข าร:วมประชุม 
พนักงาน และทีมงานผู จัดประชุมทุกฝrาย โดยบริษัทมีการเตรียมความพร อมอย:างเต็มท่ีท่ีจะจัดประชุมให เปLนไปอย:างเหมาะสม โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ตลอดจนดําเนินการตามมาตรการต:างๆ ตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขอย:างเคร:งครัด ท้ังน้ีบริษัทจะให รายละเอียดของมาตรการและแนวปฏิบัติในการร:วมประชุมผู ถือหุ นสามัญภายใต 
สถานการณ6การแพร:ระบาดของ COVID-19 ให แก:ผู ถือหุ นพร อมกับหนังสือขอเชิญประชุมผู ถือหุ นสามัญประจําป3 2563 

 เพ่ือให เปLนไปตามข อบังคับบริษัทข อ 25 จึงจะจัดให มีการเรียกประชุมผู ถือหุ นสามัญประจําป3 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 
กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนตั้งแต:เวลา 12.00 น.) ณ ห องประชุมช้ัน 3 อาคารคอนเวนช่ันฮอลล6 สถาบันการ
จัดการปQญญาภิวัฒน6 เลขท่ี 85/1 หมู: 2 ถนนแจ งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกําหนดรายช่ือผู ถือหุ น
ท่ีมีสิทธิเข าร:วมประชุมสามัญผู ถือหุ น (Record Date) ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 และมีระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต:อท่ีประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบป3ท่ีผ:านมา 
(คณะกรรมการเห็นสมควรให นําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป3 2562 เพ่ือให ท่ี
ประชุมผู ถือหุ นรับทราบ) 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป3 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
(คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให ท่ีประชุมผู ถือหุ นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไร
ขาดทุน สําหรับป3สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีได ผ:านการตรวจสอบจากผู สอบบัญชีรับ
อนุญาตและได ผ:านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล ว) 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ:ายเงินปQนผล 
 (คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให ท่ีประชุมผู ถือหุ นอนุมัติการไม:จัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือสํารองตาม
กฎหมาย เน่ืองจากทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข อบังคับบริษัทแล ว และเสนอท่ี
ประชุมผู ถือหุ นให สัตยาบันการจ:ายเงินปQนผลระหว:างกาล ท่ีได อนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการเมื่อ
วันท่ี 15 เมษายน 2563 นอกจากน้ีเสนอท่ีประชุมผู ถือหุ นอนุมัติงดการจ:ายเงินปQนผลจากกําไรสุทธิ
ประจําป3 2562 เพ่ิมเติมอีก)  

วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ นจากตําแหน:งตามวาระ 
 โดยกรรมการท่ีต องออกจากตําแหน:งตามวาระในป3 2563 ได แก:  

1) นายประเสริฐ  จารุพนิช  
2) นายณรงค6 เจียรวนนท6   
3) นายพิทยา  เจียรวิสิฐกุล  
4) นายปsยะวัฒน6  ฐิตะสัทธาวรกุล  
5) นายอํารุง  สรรพสิทธ์ิวงศ6 

 (คณะกรรมการบริษัทเห็นว:าท่ีประชุมผู ถือหุ นสมควรท่ีจะเลือกกรรมการท่ีพ นจากตําแหน:งตาม
วาระท้ัง 5 คน กลับเข ามาเปLนกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง) 

สิ่งที่ส%งมาด�วย 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติค:าตอบแทนกรรมการ 
 (คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให เสนอให ท่ีประชุมผู ถือหุ นสามัญอนุมัติค:าตอบแทนกรรมการ
ในอัตราเดิมท่ีท่ีประชุมผู ถือหุ นสามัญประจําป3 2562 ได มีมติอนุมัติไว  ดังน้ี  

1.  ค%าตอบแทนประจํารายเดือน 
  บาท / คน/เดือน 

1. กรรมการอิสระท่ีเปLนประธานในคณะกรรมการชุดย:อย 120,000 
2. กรรมการอิสระท่ีเปLนกรรมการในคณะกรรมการชุดย:อย 100,000 
3. กรรมการอิสระท่ีไม:ได เปLนกรรมการในคณะกรรมการชุดย:อย 80,000 
4. ประธานกรรมการ 120,000 
5. รองประธานกรรมการ 100,000 
6. กรรมการ 60,000 

หมายเหตุ 1. กรรมการอิสระท่ีทําหน าท่ีเปLนกรรมการในคณะกรรมการชุดย:อย ได แก: กรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือ
กรรมการกําหนดค:าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 2. กรรมการอิสระท่ีทําหน าท่ีเปLนกรรมการในคณะกรรมการชุดย:อยหลายคณะ ให 
ได รับค:าตอบแทนท่ีอัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว 

2.  เงินโบนัส อัตราร อยละ 0.50 ของปQนผลท่ีมีการจ:ายให ผู ถือหุ น โดยประธานกรรมการ
เปLนผู พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดสรรให กรรมการบริษัทแต:ละคน 

นอกเหนือจากค:าตอบแทนท่ีกรรมการได รับเปLนตัวเงินแล ว บริษัทได ให ค:าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน6อ่ืนได แก: การประกันความรับผิดของกรรมการและผู บริหารระดับสูง (Directors’ and 
Officers’ Liabilities Insurance) ท่ีทุนประกันจํานวน 40 ล านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเปLนเบ้ีย
ประกันประมาณ 1 ล านบาทต:อป3) 

วาระท่ี 6 พิจารณาแต:งตั้งผู สอบบัญชีและกําหนดค:าตอบแทน 
(คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล วเห็นว:าท่ีประชุมผู ถือหุ น
สมควรท่ีจะแต:งตั้งผู สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซ่ึงมีรายช่ือตามท่ี
ปรากฏด านล:างเปLนผู สอบบัญชีของบริษัทประจําป3 2563   

1. นายเจริญ ผู สัมฤทธ์ิเลิศ ผู สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4068  
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4323  
3. นางมัญชุภา สิงห6สุขสวัสดิ์ ผู สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6112 

โดยให ผู สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต:องบการเงิน
ของบริษัทได  

 นอกจากน้ียังเห็นควรเสนอให พิจารณาอนุมัติค:าสอบบัญชีประจําป3 2563 สําหรับการตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจําป3และการสอบทานงบการเงินดังกล:าวรายไตร
มาส รวมค:าตอบแทนท้ังสิ้น 5,970,000 บาทต:อป3 เพ่ิมข้ึนจากป3 2562 จํานวน 220,000 บาท
หรือคิดเปLนร อยละ 3.83) 



3 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการแก ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห6สนธิของบริษัทข อ 3 วัตถุประสงค6ของบริษัท 
 (คณะกรรมการพิจารณาแล วเห็นว:าเพ่ือรองรับกับประเภทการค าและธุรกิจท่ีจะดําเนินการ
เพ่ิมเติมในอนาคต ท่ีประชุมผู ถือหุ นจึงสมควรท่ีจะอนุมัติการแก ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห6สนธิ
ของบริษัท ข อ 3 วัตถุประสงค6ของบริษัท จากเดิมมีจํานวน 93 ข อแก เปLนมีจํานวน 96 ข อ โดย
ขอแก ไขวัตถุประสงค6ข อ (8) (47) (50) และ (92) และเพ่ิมเติมวัตถุประสงค6ข อ (94) ถึง (96) 
พร อมท้ังมอบอํานาจให กรรมการผู มีอํานาจของบริษัทหรือบุคคลท่ีได รับมอบหมายจากกรรมการ
ผู มีอํานาจของบริษัทมีอํานาจแก ไขเพ่ิมเติมข อความใดๆ ตามคําแนะนํา ความเห็น หรือคําสั่งของ
นายทะเบียนหรือหน:วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข อง)  

 
วัตถุประสงค6ท่ีขอแก ไขเพ่ิมเติมมีดังต:อไปน้ี 

วัตถุประสงค.ท่ีเสนอขอแก�ไข 

(8) 
(วัตถุประสงค6เดิม)  ประกอบกิจการค า เครื่องจักร เครื่องยนต6 เครื่องมือกล เครื่องทุ:นแรง ยานพาหนะ 

เครื่องกําเนิดและเครื่องใช ไฟฟwา ตู เย็น เครื่องปรับอากาศ หม อหุงข าวไฟฟwา เตารีด
ไฟฟwา เครื่องสูบนํ้า เครื่องทําความร อน เครื่องทําความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก 
เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ6 เครื่องเคหภัณฑ6 เครื่องเฟอร6นิเจอร6 
อุปกรณ6ไฟฟwา อุปกรณ6ประปา รวมท้ังอะไหล:และอุปกรณ6ของสินค าดังกล:าวข างต น 

(แก ไขเปLน)  ประกอบกิจการค า นําเข า ส:งออก ให เช:า ให เช:าซ้ือ เครื่องจักร เครื่องยนต6 เครื่องมือ
กล เครื่องทุ:นแรง หุ:นยนต6 ปQญญาประดิษฐ6ต:าง ๆ ยานพาหนะ เครื่องกําเนิดและ
เครื่องใช ไฟฟwา ตู เย็น เครื่องปรับอากาศ หม อหุงข าวไฟฟwา เตารีดไฟฟwา เครื่องสูบนํ้า 
เครื่องทําความร อน เครื่องทําความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง 
เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ6 เครื่องเคหภัณฑ6 เครื่องเฟอร6นิเจอร6 อุปกรณ6ไฟฟwา 
อุปกรณ6ประปา รวมท้ังอะไหล:และอุปกรณ6ของสินค าดังกล:าวข างต น 

(47) 
(วัตถุประสงค6เดิม)  ประกอบกิจการค า เครื่องจักรกล และเครื่องมือเครื่องใช ในทางการแพทย6 การวัด

คํานวณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร6 และเครื่องมือท่ีใช ประกอบวิชาชีพต:างๆ  
เครื่องใช สํานักงาน โรงงาน และในยานพาหนะทุกประเภท เครื่องจักรไฟฟwา เครื่อง
อุปกรณ6ไฟฟwา ตลอดจนอะไหล:และอุปกรณ6ท่ีเก่ียวข องกับสินค าดังกล:าว 

(แก ไขเปLน) ประกอบกิจการค า นําเข า ส:งออก ให เช:า ให เช:าซ้ือ เครื่องจักรกล หุ:นยนต6 
ปQญญาประดิษฐ6ต:าง ๆ และเครื่องมือเครื่องใช ในทางการแพทย6 การวัดคํานวณ 
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร6 และเครื่องมือท่ีใช ประกอบวิชาชีพต:างๆ  เครื่องใช 
สํานักงาน โรงงาน และในยานพาหนะทุกประเภท เครื่องจักรไฟฟwา เครื่องอุปกรณ6
ไฟฟwา ตลอดจนอะไหล:และอุปกรณ6ท่ีเก่ียวข องกับสินค าดังกล:าว 
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(50) 
(วัตถุประสงค6เดิม)  เพ่ือประกอบธุรกิจห างสรรพสินค าท้ังในประเทศและต:างประเทศ 
(แก ไขเปLน) ประกอบกิจการห างสรรพสินค า ศูนย6การค า ศูนย6แสดงสินค า ศูนย6ประชุม โรงแรม 

ภัตตาคาร ร านอาหาร ร านกาแฟ ร านจําหน:ายเครื่องดื่ม สถานท่ีออกกําลังกาย 
ศูนย6บริการเพ่ือสุขภาพ ท้ังในประเทศและต:างประเทศ 

(92) 
(วัตถุประสงค6เดิม)  ประกอบกิจการขายสินค าและโฆษณาในหนังสือสื่อสิ่งพิมพ6 โปสเตอร6 แผ:นพับ 

โทรทัศน6 วิทยุกระจายเสียงและสื่อช:องทางอิเล็กทรอนิกส6 (โดยไม:ใช:การขายตรง 
และตลาดแบบตรง) 

(แก ไขเปLน) ประกอบกิจการขายสินค าและโฆษณาในหนังสือสื่อสิ่งพิมพ6 โปสเตอร6 แผ:นพับ โทรทัศน6 
วิทยุกระจายเสียงและสื่อช:องทางอิเล็กทรอนิกส6 ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

วัตถุประสงค.ท่ีขอเพ่ิมเติม 

(94)  ประกอบกิจการเก่ียวกับการสร าง บํารุงรักษา และพัฒนาหรือร:วมพัฒนาออนไลน6
แอพพลิเคช่ัน (Online Application) เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร6 
ซอฟท6แวร6 เกม และรายการบันเทิง ภาพยนตร6 เว็บไซต6 และข:าวต:างๆ 

(95) ประกอบกิจการให บริการดูแลระบบข อมูล จัดสรรข อมูล วิเคราะห6 และจัดกลุ:ม
ประเภทข อมูลเพ่ือให สามารถใช บริการต:างๆ ได ตรงกับความต องการของผู ว:าจ าง 
รวมถึงการจัดการข อมูลขนาดใหญ:  

(96) ประกอบกิจการคลังสินค า กิจการไซโล หรือกิจการห องเย็น ท้ังน้ี จะประกอบกิจการ
ได ก็ต:อเมื่อได รับอนุญาตจากกรมการค าภายในแล ว 

วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  


