ที่นลบ. 037/2563
วันที่ 24 มิถุนายน 2563
เรื่อง

ขอเชิญประชุมผู&ถือหุ&นสามัญประจําป+ 2563

เรียน

ท,านผู&ถือหุ&น

สิ่งที่ส,งมาด&วย
1. แบบฟอร0มลงทะเบียน (ต&องนํามาในวันประชุม)
2. มาตรการและแนวปฏิบตั ิในการร,วมประชุมผู&ถือหุ&นสามัญ ประจําป+ 2563 ภายใต&สถานการณ0การแพร,ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ข&อมูลของผู&ที่ได&รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเปEนกรรมการบริษัท
4. ข&อมูลรายละเอียดของผูส& อบบัญชี
5. คําชี้แจงการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะและหลักฐานที่ต&องนํามาแสดงในวันประชุม
6. ข&อมูลของกรรมการ (ผู&รับมอบฉันทะจากผู&ถือหุ&น)
7. ข&อบังคับของบริษัทในส,วนที่เกี่ยวข&องกับการประชุมผู&ถือหุ&น
8. การใช&รหัสคิวอาร0 (QR Code) สําหรับดาวน0โหลดรายงานประจําป+ 2562 และรายงานการพัฒนาอย,างยั่งยืน
ป+ 2562
9. รายงานประจําป+ 2562 และรายงานการพัฒนาอย,างยั่งยืน ป+ 2562 (ในรูปแบบ QR Code)
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
11. แผนที่ของสถานที่ประชุม
12. ซองตอบรับ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล0 จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ได&มีมติให&
เลื่อนการประชุมผู&ถือหุ&นสามัญ ประจําป+ 2563 ที่กําหนดไว&วันที่ 24 เมษายน 2563 ออกไป เนื่องจากสถานการณ0การแพร,ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และด&วยเหตุที่สถานการณ0ดังกล,าวได&คลี่คลายลง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้ งที่ 5/2563 เมื่อ วัน ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได& มี มติ ให& เรี ยกประชุม ผู&ถื อหุ& นสามัญ ประจํ าป+ 2563 ในวั น พฤหัส บดี ที่ 16
กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. เวลาลงทะเบียน 12.00 – 14.00 น. ณ ห&องประชุม 1111AB ชั้น 11 อาคารซี.พี. ทาวเวอร0
เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต,อไปนี้

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร!ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
• บริษัท งดแจกอาหารว!าง ชา กาแฟ และห2ามรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุม
• ที่นั่งประชุมรองรับได2น2อยกว!า 50 ที่นั่ง หากเต็มแล2วจะไม!สามารถเข2าห2องประชุมได2อีก
1

(เพื่อปฏิบัติให2เป=นไปตามคําแนะนําการป?องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับการจัดการประชุมของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคําสั่งศูนยCบริหารสถานการณCการแพร!ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัท
ได2กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการร!วมประชุมผู2ถือหุ2นสามัญ ประจําปF 2563 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส!งมาด2วยลําดับ
ที่ 2 จึงขอความร!วมมือท!านผู2ถือหุ2นหรือผู2รับมอบฉันทะได2ปฏิบัติตามอย!างเคร!งครัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของ
ผู2เข2าร!วมประชุมทุกท!าน)
วาระที่ 1 : พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต!อที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปFที่ผ!านมา
ข&อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป+ 2562 ปรากฏอยู,ในรายงานประจําป+และงบการเงินของบริษัทที่ไ ด&
จัดส,งมาพร&อมนี้ (สิ่งที่ส,งมาด&วยลําดับที่ 9 รายงานประจําป+ หัวข&อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “การวิเคราะห0และ
คําอธิบายของฝZายจัดการ” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได&ดังนี้

จํานวนร2าน
แยกตามทําเลที่ตั้ง
- กรุงเทพ
- ปริมณฑล
- ต,างจังหวัด
รวม
แยกตามความเปEนเจ&าของ
- ร&านของบริษัทเอง
- ร&าน Store Business Partner
- ร&านของผู&รับสิทธิช,วงในอาณาเขต
รวม

ที่เป[ดในป+
2562

รวมทั้งหมด
ณ 31 ธ.ค. 2562

125
148
451
724

3,164
1,943
6,605
11,712

สาขา
สาขา
สาขา
สาขา

321
351
52
724

5,215
5,687
810
11,712

สาขา
สาขา
สาขา
สาขา

งบการเงิน สําหรับปF สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
- สินทรัพย0รวม
- ส,วนของผู&ถือหุ&น
(รวมหุ&นกู&ด&อยสิทธิที่มีลักษณะคล&ายทุน 19,909 ล&านบาท)
- รายได&จากการขายสินค&าและการให&บริการ
- รายได&รวม
- กําไรสุทธิ

ล&านบาท
283,917
80,159

เพิ่มขึ้นจากป+ก,อน 1%
เพิ่มขึ้นจากป+ก,อน 11%

334,061
361,034
20,180

เพิ่มขึ้นจากป+ก,อน 8%
เพิ่มขึ้นจากป+ก,อน 8%
เพิ่มขึ้นจากป+ก,อน 1%
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งบการเงินรวม
- สินทรัพย0รวม
- ส,วนของผู&ถือหุ&น
(รวมหุ&นกู&ด&อยสิทธิที่มีลักษณะคล&ายทุน 19,909 ล&านบาท)
- รายได&จากการขายสินค&าและการให&บริการ
- รายได&รวม
- กําไรสุทธิส,วนของบริษัท

375,618
108,368

เพิ่มขึ้นจากป+ก,อน 1%
เพิ่มขึ้นจากป+ก,อน 9%

550,901
571,110
22,343

เพิ่มขึ้นจากป+ก,อน 8%
เพิ่มขึ้นจากป+ก,อน 8%
เพิ่มขึ้นจากป+ก,อน 7%

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรให&นําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป+ 2562 เพื่อให&ที่ประชุมผู&ถือหุ&นรับทราบ
วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปF สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข&อเท็จจริงและเหตุผล
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป+ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได&ผ,านการตรวจสอบจาก
ผู&สอบบัญชีแล&ว ดังปรากฏในรายงานของผู&สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได&จัดส,งมาพร&อมนี้ (สิ่งที่ส,งมาด&วย
ลําดับที่ 9 รายงานประจําป+ หัวข&อ “รายงานผู&สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) พอสรุปสาระสําคัญได&ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
- รวมสินทรัพย0
- รวมส,วนของผู&ถือหุ&น
- รายได&จากการขายสินค&าและการให&บริการ
- รวมรายได&
- กําไรสําหรับป+
- กําไรต,อหุ&นขั้นพื้นฐาน

บาท
283,916,796,238
80,158,600,085
334,061,076,230
361,034,074,007
20,180,101,849
2.14

งบการเงินรวม
- รวมสินทรัพย0
- รวมส,วนของผู&ถือหุ&น
- รวมส,วนของผู&ถือหุ&นของบริษัท
- รายได&จากการขายสินค&าและการให&บริการ
- รวมรายได&
- กําไรสําหรับป+
- กําไรส,วนที่เปEนของผู&ถือหุ&นของบริษัท
- กําไรต,อหุ&นขั้นพื้นฐาน

375,617,454,248
108,367,796,488
93,738,858,640
550,900,785,536
571,110,057,763
22,694,114,528
22,343,084,745
2.38
3

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล&วเห็นว,า ที่ประชุมผู&ถือหุ&นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน
สําหรับป+สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได&ผ,านการตรวจสอบจากผู&สอบบัญชีรับอนุญาตและได&ผ,านการสอบทาน
และเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล&ว
การลงมติ
วาระนี้ต&องผ,านมติอนุมัติด&วยคะแนนเสียงข&างมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู&ถือหุ&นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ!ายเงินปMนผล
ข&อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข&อบังคับของบริษัท ข&อ 37 บริษัทต&องจัดสรรกําไรสุทธิประจําป+ส,วนหนึ่งไว&เปEนทุนสํารองตามกฎหมาย ไม,น&อย
กว,าร&อยละห&าของกําไรสุทธิประจําป+หักด&วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ&ามี) จนกว,าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม,น&อย
กว,าร&อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว,านั้น
ณ สิ้นป+ 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชําระแล&ว 8,983,101,348 บาทและมี
ทุนสํารองตามกฎหมาย 900 ล&านบาทถ&วนคิดเปEนร&อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข&อบังคับของบริษัทแล&ว
จึงไม,มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิประจําป+ 2562 เพิ่มเติมอีก
และตามที่คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให&ที่ประชุมผู&ถือหุ&น พิจารณาจ,ายเงินปjนผลแก,ผู&ถือหุ&นเปEน
จํานวนประมาณร&อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได&และ
สํารองตามกฎหมายในแต,ละป+โดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม
ทั้งนี้ นโยบายการจ,ายเงินปjนผลดังกล,าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได& หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน
ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชําระเงินต&น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไข
สัญญาเงินกู&ระยะยาว รวมทั้งโครงการในอนาคตแล&วเห็นว,า ควรเสนอที่ประชุมผู&ถือหุ&นเปEนประการอื่น
นอกจากนี้บริษัทมีหน&าที่ต&องปฏิบัติตามเงื่อนไขข&อกําหนดสิทธิของหุ&นกู&ประเภทต,างๆ กล,าวคือ ในกรณีที่บริษัทผิด
นัดไม,ชําระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม,ชําระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข&องกับหุ&นกู& หรือเลื่อนการชําระดอกเบี้ยหุ&นกู& (แล&วแต,กรณี)
บริษัทจะไม,จ,ายเงินปjนผลให&แก,ผู&ถือหุ&น
จากผลการดําเนินงานของบริษัทในป+ 2562 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 20,180,101,849
บาท คิดเปEนอัตรากําไร 2.14 บาทต,อหุ&น ประกอบกับมีกําไรสุทธิของงบการเงินรวมในส,วนที่เปEนของบริษัท จํานวน
22,343,084,745 บาท คิดเปEนอัตรากําไร 2.38 บาทต,อหุ&น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทแล&ว ที่ประชุมผู&ถือหุ&นจึงสมควรต&องพิจารณาการจ,ายปjนผลประจําป+ 2562
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล&วเห็นว,า ที่ประชุ มผู&ถือหุ& นสมควรที่จะอนุมัติการไม,จัด สรรกํา ไรสุทธิ เพื่อสํา รองตาม
กฎหมาย เนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข&อบังคับบริษัทแล&ว และที่ประชุมผู&ถือหุ&นสมควรที่
จะให&สัตยาบันการจ,ายเงินปjนผลระหว,างกาลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทตั้งแต,วันที่ 1 มกราคม ถึง 31
ธันวาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ในอัตราหุ&นละ
1.25 บาท ให&แก,ผู&ถือหุ&นจํานวน 8,983,101,348 หุ&น รวมเปEนเงินทั้งสิ้น 11,228,876,685 บาท คิดเปEนร&อยละ 56
ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได&ซึ่งการจ,ายเงินปjนผลดังกล,าวข&างต&นเปEนไปตาม
ข&อบังคับและนโยบายการจ,ายปjนผลของบริษัทที่กําหนดไว& โดยจ,ายให&แก,ผู&ถือหุ&นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนด
รายชื่อผู&ถือหุ&นที่มีสิทธิได&รับเงินปjนผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2563 และกําหนดจ,ายเงินปjนผลในวันที่
14 พฤษภาคม 2563
นอกจากนี้ที่ประชุมผู&ถือหุ&นสมควรจะอนุมัติงดการจ,ายเงินปjนผลจากกําไรสุทธิประจําป+ 2562 เพิ่มเติมอีก เนื่องจาก
บริษัทได&จ,ายเงินปjนผลระหว,างกาลสําหรับผลการดําเนินงานของป+ 2562 ดังกล,าวไปแล&ว
อนึ่ ง ผู&ถื อหุ& น ประเภทบุค คลธรรมดาที่ไ ด&รั บเงิน ปj นผลจากบริ ษั ท สามารถขอเครดิต ภาษี เงิ นปj นผลคืน ได& ตาม
หลักเกณฑ0ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เนื่องจากบริษัทจ,ายจากกําไรที่บริษัทได&เสียภาษีเงินได&ไว&แล&วใน
อัตราร&อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได&เท,ากับ เงินปjนผลคูณ 20/80
สถิติการจ!ายเงินปMนผล
รายละเอียดการจ!ายเงินปMนผล

2559

2560

2561

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8,983
14,099
*1.57
16,677
*1.85

8,983
16,618
*1.77
19,908
*2.14

8,983
19,944
*2.11
20,930
*2.22

2562
(ปFที่เสนอ)
8,983
20,180
*2.14
22,343
*2.38

1.00
1.00
8,983
64%
54%

1.10
1.10
9,881
59%
50%

1.20
1.20
10,780
54%
52%

1.25
1.25
11,229
56%
50%

จํานวนหุ&น (ล&านหุ&น)
(ก) กําไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล&านบาท)
กําไรต,อหุ&น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ&น)
(ข) กําไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล&านบาท)
กําไรต,อหุ&น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ&น)
ปjนผลประจําป+
ปjนผลระหว,างกาล (บาท : หุ&น)
ปjนผลรอบสุดท&าย (บาท : หุ&น)
รวมปjนผลเปEนเงิน (บาท : หุ&น)
7. รวมปjนผลจ,ายทั้งสิ้น (ล&านบาท)
8. %ปjนผลต,อกําไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก)
9. %ปjนผลต,อกําไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข)

หมายเหตุ ป+ 2559 - 2562 กําไรต,อหุ&นได&คํานวณหักดอกเบี้ยจ,ายสะสมสําหรับหุ&นกู&ด&อยสิทธิที่มีลักษณะคล&ายทุน
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การลงมติ
วาระนี้ต&องผ,านมติอนุมัติด&วยคะแนนเสียงข&างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู&ถือหุ&นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ2นจากตําแหน!งตามวาระ
ข&อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข&อบังคับของบริษัทข&อ 11 กําหนดให&ในการประชุมผู&ถือหุ&นสามัญ
ประจําป+ทุกครั้ง ให&กรรมการออกจากตําแหน,งหนึ่งในสามเปEนอัตรา ถ&าจํานวนกรรมการที่จะแบ,งออกให&ตรงเปEนสาม
ส,วนไม,ได& ก็ให&ออกโดยจํานวนใกล&ที่สุดกับส,วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต&องออกจากตําแหน,งในป+แรกและป+ที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให&จับฉลากกันว,าผู&ใดจะออก ส,วนป+หลังๆ ต,อไปให&กรรมการคนที่อยู,ในตําแหน,งนาน
ที่สุดนั้นเปEนผู&ออกจากตําแหน,ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข&ามาดํารงตําแหน,งใหม,ได&
กรรมการที่ต&องออกจากตําแหน,งตามวาระครั้งนี้ได&แก,
1. นายประเสริฐ
จารุพนิช
กรรมการ
2. นายณรงค0
เจียรวนนท0
กรรมการ
3. นายพิทยา
เจียรวิสิฐกุล
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
4. นายป[ยะวัฒน0 ฐิตะสัทธาวรกุล
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
5. นายอํารุง
สรรพสิทธิ์วงศ0
กรรมการ กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ
กรรมการบริหาร
เพื่อให&เปEนไปตามกฎหมายและข&อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู&ถือหุ&นจึงสมควรต&องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่พ&นจากตําแหน,งตามวาระจํานวน 5 คน
บริษัทได&เป[ดโอกาสให&ผู&ถือหุ&นรายย,อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข&ารับการพิจารณาคัดเลือกเปEนกรรมการของบริษัท ในช,วง
ระหว,างวันที่ 20 กันยายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ,านระบบข,าวของตลาดหลักทรัพย0ฯ และเผยแพร,หลักเกณฑ0
การดําเนินการดังกล,าวรวมถึงแบบฟอร0มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต0ของบริษัทเพื่อให&ผู&ถือหุ&นทราบล,วงหน&า ซึ่งไม,มีผู&
ถือหุ&นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข&ารับการพิจารณาคัดเลือกเปEนกรรมการของบริษัท
คณะกรรมการกําหนดค,าตอบแทนและสรรหากรรมการได&เสนอให&ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข&ารับการพิจารณาเลือกตั้งเปEนกรรมการแทนกรรมการที่พ&นจากตําแหน,งตามวาระใน
การประชุมผู&ถือหุ&นสามัญประจําป+ 2563 โดยได&พิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอ รายชื่อบุคคลที่เสนอโดย
ผู&ถือหุ&นรายย,อย (ถ&ามี) และรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเปEนกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered
Directors) ของสมาคมส,งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเปEน
กรรมการบริษัทตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย0และตลาดหลักทรัพย0 (ก.ล.ต.) รวมทั้งได&พิจารณา
คุณสมบัติเปEนรายบุคคลอย,างละเอียดรอบคอบ และคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร&างคณะกรรมการ ประกอบ
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กับคุณสมบัติ ความรู& ความชํานาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให&สอดคล&องกับกลยุทธ0ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม,รวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมผู&ถือหุ&นสามัญประจําป+ 2563 ได&
ร,วมกันพิจารณาบุคคลทั้งหมดที่ได&รับการเสนอชื่ออย,างรอบคอบและระมัดระวังโดยได&พิจารณาคุณสมบัติด&านต,างๆ
ได&แก,ความเหมาะสมด&านคุณวุฒิ ประสบการณ0 ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ความเหมาะสมกับกลยุทธ0ใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช,วงที่ผ,านมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการกําหนดค,าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอตามหลักเกณฑ0และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน,งกรรมการบริษัทและเห็นว,าที่ประชุมผู&ถือหุ&นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ&น
จากตําแหน,งตามวาระทั้ง 5 คนดังต,อไปนี้ กลับเข&ามาเปEนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติบุคคลผู&ได&รับ
การเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปEนกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารที่ได&จัดส,งมาพร&อมกันนี้ (สิ่งที่ส,งมาด&วยลําดับที่ 3)
ผู2ได2รับการเสนอชื่อเป=นกรรมการ

1.
2.
3.
4.

นายประเสริฐ
นายณรงค0
นายพิทยา
นายป[ยะวัฒน0

5. นายอํารุง

จารุพนิช
เจียรวนนท0
เจียรวิสิฐกุล
ฐิตะสัทธาวรกุล
สรรพสิทธิ์วงศ0

ตําแหน!ง

จํานวนหุ2น
ณ 31 ธ.ค.
2562

คิดเป=น % ของหุ2นที่
มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร

304,802
1,947,726
78,550

0.00339%
0.02168%
0.00087%

-

-

การลงมติ
วาระนี้ต&องผ,านมติอนุมัติด&วยคะแนนเสียงข&างมาก ตามหลักเกณฑ0และวิธีการดังต,อไปนี้
(1) ผู&ถือหุ&นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท,ากับหนึ่งหุ&นต,อหนึ่งเสียง
(2) ผู&ถือหุ&นแต,ละคนจะต&องใช&คะแนนเสียงที่มีอยู,ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปEน
กรรมการก็ได& แต,จะแบ,งคะแนนเสียงให&แก,ผู&ใดมากน&อยเพียงใดไม,ได&
(3) บุคคลซึ่งได&รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปEนผู&ได&รับเลือกตั้งเปEนกรรมการเท,าจํานวนกรรมการที่พึงจะ
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได&รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท,ากันเกิน
จํานวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให&ผู&เปEนประธานเปEนผู&ออกเสียงชี้ขาด
ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตําแหน,งโดยใช&คะแนนเสียงเท,ากับจํานวนหุ&นที่ถือ
ทั้งหมดโดยไม,ต&องแบ,งคะแนนเสียง บุคคลที่ได&คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต,ละตําแหน,งจะเปEนผู&ได&รับการ
เลือกตั้งเปEนกรรมการในตําแหน,งนั้น
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วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติค!าตอบแทนกรรมการ
ข&อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข&อบังคับของบริษัทข&อ 24 กําหนดให&กรรมการมีสิทธิได&รับค,าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล
เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน0ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข&อบังคับหรือตามที่ประชุมผู&ถือหุ&นจะพิจารณา
ซึ่งอาจกําหนดเปEนจํานวนแน,นอนหรือวางเปEนหลักเกณฑ0 และกําหนดได&เปEนคราวๆ ไปหรือจะให&มีผลตลอดไป
จนกว,าจะมีการเปลี่ยนแปลงได& และนอกจากนั้นให&ได&รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต,างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให&เสนอให&ที่ประชุมผูถ& ือหุ&นสามัญอนุมัตคิ ,าตอบแทนกรรมการบริษัทเปEนประจําทุกป+
ถึงแม&ว,าหลักเกณฑ0และอัตราค,าตอบแทนดังกล,าวไม,มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู&ถือหุ&นเคยมีมติอนุมัติไว&ก็ตาม
และมีมติเห็นชอบตามข&อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค,าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได&พิจารณาความ
เหมาะสม โดยเปรี ย บเที ย บอ& า งอิ ง จากอุ ต สาหกรรมประเภทเดี ย วกั น การปฏิ บั ติ ง านที่ ผ, า นมา ประสบการณ0
ภาระหน&าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และ
ผลประกอบการของบริษัทแล&วเห็นว,า ที่ประชุมผู&ถือหุ&นสมควรที่จะอนุมัติค,าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่
ประชุมผู&ถือหุ&นสามัญประจําป+ 2562 ได&มีมติอนุมัติไว& ดังนี้
1. ค!าตอบแทนประจํารายเดือน
(บาท/คน)
ตําแหน!ง
จํานวนเงิน
เบี้ยประชุม
1. กรรมการอิสระที่เปEนประธานในคณะกรรมการชุดย,อย
120,000
ไม,มี
2. กรรมการอิสระที่เปEนกรรมการในคณะกรรมการชุดย,อย
100,000
ไม,มี
3. กรรมการอิสระที่ไม,ได&เปEนกรรมการในคณะกรรมการชุดย,อย
80,000
ไม,มี
4. ประธานกรรมการ
120,000
ไม,มี
5. รองประธานกรรมการ
100,000
ไม,มี
6. กรรมการ
60,000
ไม,มี
หมายเหตุ 1. กรรมการอิสระที่ทําหน&าที่เปEนกรรมการในคณะกรรมการชุดย,อย ได&แก, กรรมการตรวจสอบ และ/
หรือ กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกําหนดค,าตอบแทน
และสรรหากรรมการ
2. กรรมการอิสระที่ทําหน&าที่เปEนกรรมการในคณะกรรมการชุดย,อยหลายคณะ ให&ได&รับค,าตอบแทนที่
อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว
2. เงินโบนัส อัตราร&อยละ 0.50 ของปjนผลที่มีการจ,ายให&ผู&ถือหุ&น โดยประธานกรรมการเปEนผู&พิจารณากําหนด
จํานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให&กรรมการบริษัทแต,ละคน
นอกเหนือจากค,าตอบแทนที่กรรมการได&รับเปEนตัวเงินแล&ว บริษัทได&ให&ค,าตอบแทนและสิทธิประโยชน0อื่นได&แก, การ
ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู&บริหารระดับสูง (Directors’ and Officers’ Liabilities Insurance) ที่
ทุนประกันจํานวน 40 ล&านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเปEนเบี้ยประกันประมาณ 1 ล&านบาทต,อป+
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การลงมติ
วาระนี้ต&องผ,านมติอนุมัติด&วยคะแนนเสียงไม,น&อยกว,าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู&ถือหุ&นซึ่งมาประชุมโดย
ผู&ถือหุ&นที่เปEนกรรมการไม,มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 : พิจารณาแต!งตั้งผู2สอบบัญชีและกําหนดค!าตอบแทน
ข&อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจสอบร,วมกับฝZายจัดการได&พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเปEนอิสระของผู&สอบบัญชี
ค,าตอบแทนและปjจจัยอื่นๆ ประกอบแล&ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปEนผู&สอบ
บัญชีของบริษัทเนื่องจากได&ปฏิบัติหน&าที่เปEนอย,างดีตลอดมา และเห็นควรให&ปรับเพิ่มค,าตอบแทนการสอบบัญชีตาม
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ได&ปรับเกณฑ0ในการหมุนเวียนผู&สอบบัญชีให&สอดคล&องกับมาตรฐานสากล
โดยให&บริษัทจดทะเบียนต&องเปลี่ยนแปลงผู&สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน&าที่มาแล&วครบ 7 รอบป+บัญชีและต&องเว&นวรรค
ผู&สอบบัญชีรายเดิม 5 ป+ จากเดิมที่ต&องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ป+และเว&นวรรค 2 ป+ ซึ่งจะช,วยส,งเสริมความเปEนอิสระและ
สร&างความเชื่อมั่นให&ผู&ลงทุนในการใช&รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน เริ่มบังคับใช&วันที่ 1 มกราคม 2562
อย,างไรก็ตามเพื่อช,วยลดผลกระทบในช,วงแรกของการบังคับใช&เกณฑ0ใหม, (ป+ 2562 – 2566) สํานักงานก.ล.ต. มี
แนวทางผ,อนผันการหมุนเวียนผู&สอบบัญชี โดยจะอนุญาตให&ระยะเวลาเว&นวรรคผู&สอบบัญชีรายเดิมมีระยะเวลาน&อย
กว,า 5 รอบบัญชีได& แต,ต&องไม,น&อยกว,า 3 รอบป+บัญชี และในกรณีผู&สอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก
สํานักงานก.ล.ต.จะอนุญาตให&สามารถขอผ,อนผันการปฏิบัติหน&าที่ผู&สอบบัญชีเกินกว,า 7 รอบป+บัญชีได&แต,ต&องไม,เกิน
9 รอบป+บัญชี ซึ่งหากผู&สอบบัญชีได&รับการผ,อนผันก็จะถือว,าบริษัทจดทะเบียนดังกล,าวได&รับการผ,อนผันด&วย และ
ตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. การนับจํานวนป+ของผู&สอบบัญชีจะนับเฉพาะป+ที่ผู&สอบบัญชีผู&นั้นลงลายมือชื่อใน
งบการเงิน
เพื่อให&เปEนไปตามกฎหมาย ข&อบังคับของบริษัท ข&อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมผู&ถือหุ&นจึง
สมควรต&องพิจารณาแต,งตั้งผู&สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต,องบการเงินของบริษัท และ
พิจารณากําหนดค,าตอบแทนของผู&สอบบัญชี ประจําป+ 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล&วเห็นว,า ที่ประชุมผู&ถือหุ&นสมควรที่จะแต,งตั้ง
1. นายเจริญ
ผู&สัมฤทธิ์เลิศ ผู&สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068
(เปEนผู&ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ป+ 2549-2553 รวม 5 ป+ และป+
2556-2559)
2. นายวีระชัย
รัตนจรัสกุล
ผู&สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ
(เปEนผู&ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ป+ 2554-2555 รวม 2 ป+)
3. นางมัญชุภา
สิงห0สุขสวัสดิ์ ผู&สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112
(เปEนผู&ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ป+ 2560-2562 รวม 3 ป+)
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แห,งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปEนผู&สอบบัญชีของบริษัทประจําป+ 2563 โดยให&ผู&สอบบัญชีคนใดคน
หนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต,องบการเงินของบริษัทได&
นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให&พิจารณาอนุมัติค,าสอบบัญชีประจําป+ 2563 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิ จ การและงบการเงิ น รวมประจํ า ป+ แ ละการสอบทานงบการเงิ น ดั ง กล, า วรายไตรมาส รวมค, า ตอบแทนทั้ ง สิ้ น
5,970,000 บาทต,อป+ เพิ่มขึ้นจากป+ 2562 จํานวน 220,000 บาทหรือคิดเปEนร&อยละ 3.83
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ยังเปEนผู&สอบบัญชีของบริษัทย,อยของบริษัท (ไม,นับรวมบริษัทในกลุ,มแม็ค
โคร) ในประเทศไทยรวม 20 แห,ง และบริษัทย,อยในต,างประเทศอีก 2 แห,ง คือ Lotus Distribution Investment
Limited และ Albuera International Limited รวมค,าตอบแทนทั้งสิ้น 5,536,000 บาทต,อป+ ส,วนบริษัทย,อยอื่นใน
ต,างประเทศอีก 2 แห,งได&แก, Successor Investments Limited และ Successor (China) Investments Limited
จ,ายให&กับเคพีเอ็มจีที่ต,างประเทศ
ทั้งนี้ ผู&สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม,มีความสัมพันธ0หรือมีส,วนได&เสียกับบริษัท/ บริษัทย,อย/ ผู&บริหาร/ ผู&ถือหุ&น
รายใหญ,หรือผู&ที่เกี่ยวข&องกับบุคคลดังกล,าวแต,อย,างใด จึงมีความเปEนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต,องบ
การเงินของบริษัท ดังปรากฎข&อมูลรายละเอียดของผู&สอบบัญชีที่ได&จัดส,งมาพร&อมนี้ (สิ่งที่ส,งมาด&วยลําดับ 4)
ค!าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
(ล2านบาท)
ปF 2559
ปF 2560
ปF 2561
ปF 2562
ปF 2563 (ปFที่เสนอ)
ค,าตอบแทนรวม
5.063
5.113
5.413
5.750
5.970
ค,าบริการอื่น
ไม,มี
ไม,มี
ไม,มี
ไม,มี
ไม,มี
* ค,าสอบบัญชีดังกล,าวข&างต&น ยังไม,รวมค,าใช&จ,ายที่เกี่ยวข&องอื่นๆ เช,น ค,าเอกสาร/สิ่งพิมพ0 ค,าไปรษณียากร ค,า
ติดต,อสื่อสาร เปEนต&น ซึ่งผู&สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได&จ,ายไปจริง

การลงมติ
วาระนี้ต&องผ,านมติอนุมัติด&วยคะแนนเสียงข&างมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู&ถือหุ&นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการแก2ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหCสนธิของบริษัทข2อ 3 วัตถุประสงคCของบริษัท
ข&อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรองรับกับประเภทการค&าและธุรกิจที่จะดําเนินการเพิ่มเติมในอนาคต จึงจําเปEนต&องขอให&มีการแก&ไชเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห0สนธิของบริษัทข&อ 3 วัตถุประสงค0ของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และข&อบังคับของบริษัทข&อ 29 การแก&ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห0สนธิของบริษัทต&องได&รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู&
ถือหุ&น
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล&วเห็นว,า เพื่อรองรับกับประเภทการค&าและธุรกิจที่จะดําเนินการเพิ่มเติมในอนาคต ที่
ประชุมผู&ถือหุ&นจึงสมควรที่จะอนุมัติการแก&ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห0สนธิของบริษัท ข&อ 3 วัตถุประสงค0ของบริษัท
จากเดิมมีจํานวน 93 ข&อแก&เปEนมีจํานวน 96 ข&อ โดยขอแก&ไขวัตถุประสงค0ข&อ (8) (47) (50) และ (92) และเพิ่มเติม
วัตถุประสงค0ข&อ (94) ถึง (96) พร&อมทั้งมอบอํานาจให&กรรมการผู&มอี ํานาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได&รับมอบหมายจาก
กรรมการผู&มีอํานาจของบริษัทมีอํานาจแก&ไขเพิ่มเติมข&อความใด ๆ ตามคําแนะนํา ความเห็น หรือคําสั่งของนาย
ทะเบียนหรือหน,วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข&อง วัตถุประสงค0ที่ขอแก&ไขเพิ่มเติมมีดังต,อไปนี้
วัตถุประสงค0ที่เสนอขอแก&ไข
(8)
(วัตถุประสงค0เดิม) ประกอบกิจการค&า เครื่องจักร เครื่องยนต0 เครื่องมือกล เครื่องทุ,นแรง ยานพาหนะ เครื่อง
กําเนิดและเครื่องใช&ไฟฟ}า ตู&เย็น เครื่องปรับอากาศ หม&อหุงข&าวไฟฟ}า เตารีดไฟฟ}า เครื่องสูบน้ํา
เครื่ อ งทํ า ความร& อ น เครื่ อ งทํ า ความเย็ น เครื่ อ งครั ว เครื่ อ งเหล็ ก เครื่ อ งทองแดง เครื่ อ ง
ทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ0 เครื่องเคหะภัณฑ0 เครื่องเฟอร0นิเจอร0 อุปกรณ0ไฟฟ}า อุปกรณ0ประปา
รวมทั้งอะไหล,และอุปกรณ0ของสินค&าดังกล,าวข&างต&น
(แก&ไขเปEน)
ประกอบกิจการค&า นําเข&า ส,งออก ให&เช,า ให&เช,าซื้อ เครื่องจักร เครื่องยนต0 เครื่องมือกล เครื่อง
ทุ,นแรง หุ,นยนต0 ปjญญาประดิษฐ0ต,าง ๆ ยานพาหนะ เครื่องกําเนิดและเครื่องใช&ไฟฟ}า ตู&เย็น
เครื่องปรับอากาศ หม&อหุงข&าวไฟฟ}า เตารีดไฟฟ}า เครื่องสูบน้ํา เครื่องทําความร&อน เครื่องทํา
ความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ0 เครื่อง
เคหะภัณฑ0 เครื่องเฟอร0นิเจอร0 อุปกรณ0ไฟฟ}า อุปกรณ0ประปา รวมทั้งอะไหล,และอุปกรณ0ของ
สินค&าดังกล,าวข&างต&น
(47)
(วัตถุประสงค0เดิม) ประกอบกิจการค&า เครื่องจักรกล และเครื่องมือเครื่องใช&ในทางการแพทย0 การวัดคํานวณ
เครื่ อ งมือ ทางวิท ยาศาสตร0 และเครื่ องมื อ ที่ ใช& ป ระกอบวิ ช าชีพ ต, า งๆ เครื่อ งใช& สํา นั ก งาน
โรงงาน และในยานพาหนะทุกประเภท เครื่องจักรไฟฟ}า เครื่องอุปกรณ0ไฟฟ}า ตลอดจนอะไหล,
และอุปกรณ0ที่เกี่ยวข&องกับสินค&าดังกล,าว
(แก&ไขเปEน)
ประกอบกิจการค&า นําเข&า ส,งออก ให&เช,า ให&เช,าซื้อ เครื่องจักรกล หุ,นยนต0 ปjญญาประดิษฐ0
ต,างๆ และเครื่องมือเครื่องใช&ในทางการแพทย0 การวัดคํานวณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร0 และ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช&ป ระกอบวิ ช าชี พ ต, า งๆ เครื่ อ งใช& สํ า นัก งาน โรงงาน และในยานพาหนะทุ ก
ประเภท เครื่องจักรไฟฟ}า เครื่องอุปกรณ0ไฟฟ}า ตลอดจนอะไหล,และอุปกรณ0ที่เกี่ยวข&องกับ
สินค&าดังกล,าว
(50)
(วัตถุประสงค0เดิม) เพื่อประกอบธุรกิจห&างสรรพสินค&าทั้งในประเทศและต,างประเทศ
(แก&ไขเปEน)
ประกอบกิจการห&างสรรพสินค&า ศูนย0การค&า ศูนย0แสดงสินค&า ศูนย0ประชุม โรงแรม ภัตตาคาร
ร&านอาหาร ร&านกาแฟ ร&านจําหน,ายเครื่องดื่ม สถานที่ออกกําลังกาย ศูนย0บริการเพื่อสุขภาพ
ทั้งในประเทศและต,างประเทศ
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(92)
(วัตถุประสงค0เดิม) ประกอบกิ จการขายสิน ค& าและโฆษณาในหนั ง สือ สื่ อ สิ่ง พิ มพ0 โปสเตอร0 แผ, น พับ โทรทั ศ น0
วิทยุกระจายเสียงและสื่อช,องทางอิเล็กทรอนิกส0 (โดยไม,ใช,การขายตรง และตลาดแบบตรง)
(แก&ไขเปEน)
ประกอบกิ จการขายสิน ค& าและโฆษณาในหนั ง สือ สื่ อ สิ่ง พิ มพ0 โปสเตอร0 แผ, น พับ โทรทั ศ น0
วิทยุกระจายเสียงและสื่อช,องทางอิเล็กทรอนิกส0 ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
วัตถุประสงคCที่ขอเพิ่มเติม
(94)
ประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ การสร& า ง บํ า รุ ง รั ก ษา และพั ฒ นาหรื อ ร, ว มพั ฒ นาออนไลน0
แอพพลิเคชั่น (Online Application) เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร0
ซอฟท0แวร0 เกม และรายการบันเทิง ภาพยนตร0 เว็บไซต0 และข,าวต,างๆ
(95)
ประกอบกิจการให&บริการดูแลระบบข&อมูล จัดสรรข&อมูล วิเคราะห0 และจัดกลุ,มประเภท
ข&อมูลเพื่อให&สามารถใช&บริการต,างๆ ได&ตรงกับความต&องการของผู&ว,าจ&าง รวมถึงการจัดการ
ข&อมูลขนาดใหญ,
(96)
ประกอบกิจการคลังสินค&า กิจการไซโล หรือกิจการห&องเย็น ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได&ก็
ต,อเมื่อได&รับอนุญาตจากกรมการค&าภายในแล&ว
การลงมติ
วาระนี้ต&องผ,านมติอนุมัติด&วยคะแนนเสียงไม,น&อยกว,าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู&ถือหุ&นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ
บริษัทได&ประกาศในเว็บไซต0ของบริษัทระหว,างวันที่ 20 กันยายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เชิญชวนให&ผู&ถือหุ&นเสนอ
ระเบียบวาระต,างๆ เพื่อเข&าที่ประชุมผู&ถือหุ&น แต,ไม,มีการเสนอระเบียบวาระเข&ามายังบริษัทแต,อย,างใด
ตามกฎหมายการขอให&ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไว&ในหนังสือนัดประชุม จะกระทําได&โดยผู&ถือหุ&น
ซึ่งมีหุ&นนับรวมกันได&ไม,น&อยกว,าหนึ่งในสามของจํานวนหุ&นที่จําหน,ายได&ทั้งหมด
อนึ่ง บริษัทกําหนดรายชื่อผู&ถือหุ&นที่มีสิทธิเข&าร,วมประชุมสามัญผู&ถือหุ&น (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
จึงขอเรียนเชิญท,านผู&ถือหุ&นของบริษัท ซีพี ออลล0 จํากัด (มหาชน) เข&าร,วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล,าว
โดยขอให&เตรียมหลักฐานที่ต&องใช&เพื่อการประชุมผู&ถือหุ&นดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส,งมาด&วยลําดับที่ 5 บริษัทจะดําเนินการประชุม
ตามข&อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส,งมาด&วยลําดับที่ 7
เพื่อให2การลงทะเบียนเพื่อเข2าประชุมผู2ถือหุ2นเป=นไปด2วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร!ขอให2ท!านผู2ถือหุ2น และ/
หรือท!านผู2รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรCมลงทะเบียนซึ่งพิมพCบารCโค2ดไว2แล2ว (สิ่งที่ส!งมาด2วยลําดับ 1) พร2อมหลักฐานการ
แสดงตนในการเข2าร!วมประชุมมาแสดงต!อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด2วย
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นอกจากนี้เพื่อเปEนการรักษาสิทธิและผลประโยชน0ของผู&ถือหุ&นในกรณีที่ผู&ถือหุ&นไม,สามารถเข&าร,วมประชุมได& และมี
ความประสงค0จะมอบฉันทะให&กรรมการของบริษัทลงมติแทน โดยเฉพาะอย!างยิ่งในสถานการณCการแพร!ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด2วยความห!วงใยและความปลอดภัยของท!าน ขอความร!วมมือท!านผู2ถือหุ2นมอบฉันทะให2แก!
กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข2อมูลของกรรมการผู2รับมอบฉันทะตามที่ส!งมาพร2อมนี้ (สิ่งที่ส,งมาด&วยลําดับ 6) และส,ง
หนังสือมอบฉันทะดังกล,าวพร&อมเอกสารประกอบใส,ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส,งให&พร&อมนี้ (ไม,ต&องติดแสตมป€) มายังหน!วยงาน
เลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลลC จํากัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต2 แขวงทุ!งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ก!อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2563
เพื่ออํานวยความสะดวกให&แก,ผู&รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเปEนจํานวนมากที่เปEนสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือ
ผู&รักษาหลักทรัพย0ให&แก,นักลงทุนในการใช&สิทธิแทนผู&มอบฉันทะในวันประชุมผู&ถือหุ&น บริษัทใคร,ขอความกรุณาจากท,านในการส,ง
หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให&บริษัทตรวจสอบล,วงหน&า โดยส,งมายังหน,วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู,ดังกล,าว
ข&างต&นก,อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ก็จักขอบคุณยิ่ง
ทั้งนี้ เพื่อให&ท,านผู&ถือหุ&นได&รับประโยชน0สูงสุดจากการประชุมและเปEนประโยชน0ต,อคณะกรรมการและฝZายบริหารใน
การเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู&ถือหุ&น ท,านผู&ถือหุ&นสามารถส,งคําถามล,วงหน&าโดยระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท0 และอีเมล
(ถ&ามี) พร&อมคําถาม ส,งมายังบริษัทก,อนวันประชุม ที่หน,วยงานเลขานุการบริษัททาง e-mail : utsanee@cpall.co.th หรือ
โทรสาร 0-2071-8621 หรือส,งมาพร&อมหนังสือมอบฉันทะ โดยใส,ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส,งให&พร&อมนี้ (ไม,ต&องติดแสตมป€)
ขอแสดงความนับถือ

- กอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (นายก,อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ)์
รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ : 1. หากผู&ถือหุ&นท,านใดมีความประสงค0จะขอรับรายงานประจําป+ 2562 หรือรายงานการพัฒนาอย,างยั่งยืน ป+ 2562 ในแบบรูปเล,ม
กรุณาติดต,อขอรับที่หน!วยงานนักลงทุนสัมพันธCทางโทรสาร 0-2071-8617 หรือ e-mail: investor@cpall.co.th
2. บริษัทของดแจกของชําร,วยในการประชุมผู&ถือหุ&น เพื่อให&สอดคล&องกับแนวปฏิบัติของสํานักงานก.ล.ต.ที่ขอความร,วมมือบริษัทจด
ทะเบียนให&ลด/เลิกการแจกของชําร,วยให&แก,ผู&ถือหุ&นในการประชุมผู&ถือหุ&น

หน,วยงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ซีพี ออลลC จํากัด (มหาชน)
ชั้น 16 อาคารธาราสาทร 119 ถนนสาทรใต&
แขวงทุ,งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท0 0-2071-2764,-2767 โทรสาร 0-2071-8621
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