
ที่ IDR01/2013 
 
วันที่  19 กุมภาพันธ 2556 
 
เร่ือง  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2556  
          กาํหนดการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2556  

จายเงินปนผล 
          แตงตั้งกรรมการอิสระ 

บริษัท ซีพี ออลล จํากดั (มหาชน) 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการ  
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  (CPALL) ขอเรียนใหทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คร้ังที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ หองประชุมบอรดรูม ชั้น 34 
อาคารทรู ทาวเวอร เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ไดมีมติที่สําคัญดังน้ี 

 
1. มีมติอนุมัติงบการเงินสําหรับป 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และใหเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
2. มีมติใหจายเงินปนผลสําหรับป 2555 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.90 บาท สําหรับผูถือ

หุนจํานวน 8,983,101,348 หุน รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 8,084,791,213.20 บาท คิดเปน
อัตรารอยละ 81 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได  

 
การจายปนผลจะจายใหแกผูถือหุนตามกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล 
(Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.
หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกําหนดจายเงินปนผล
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 การจายเงินปนผลดังกลาวจะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติตอไป  
 
อน่ึง ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ไดรับเงินปนผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงิน
ปนผลคืนได ตามหลักเกณฑที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เน่ืองจากบริษัทจาย
จากกําไรที่บริษัทไดเสียภาษีเงินไดไวแลวในอัตรารอยละ 23 ของกําไรสุทธิ ดังน้ัน เครดิต
ภาษีเงินปนผลเทากับเงินปนผลคูณย่ีสิบสามสวนเจ็ดสิบเจ็ด 

 
 

3.  มีมติแตงตั้ง พล.ต.อ.พัชรวาท วงษสุวรรณ เปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก ใน
ฐานะเปนกรรมการอิสระ  

 
 
4.  มีมติใหแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทใหมอีก

ว า ร ะห น่ึ ง  โด ยก ร รมก า รที่ ต อ งออกจ ากตํ า แหน ง ต า ม ว า ร ะ ใ นค ร้ั ง น้ี  ได แ ก  
1.ศ . ด ร . โ ก เ ม น  ภั ท ร ภิ ร ม ย  2 . น า ย ป รี ดี  บุ ญ ยั ง  3.น า ย ผ ดุ ง  เ ต ช ะ ศ ริ นท ร 
4. ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช และ 5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษสุวรรณ และจะนําเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีละตําแหนงแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตาม
วาระในคร้ังน้ีตอไป 

 
 
 
 
 



5.  มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทซ่ึงจะไดเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตอไป ดังน้ี 

 
5.1 คาตอบแทนประจํารายเดือน ซ่ึงเปนอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท  
     คร้ังที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2555 ไดอนุมัติไว 

 บาท/คน/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 100,000 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 90,000 
กรรมการอิสระ 60,000 
ประธานกรรมการ 100,000 
รองประธานกรรมการ 90,000 
กรรมการ 40,000 
 

5.2 เงินโบนัส อัตรารอยละ 0.50 ของปนผลที่มีการจายใหแกผูถือหุน โดยประธาน  
      กรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพ่ือจัดสรรใหกรรมการ 
      บริษัทแตละคน 

 
6. มีมติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีคือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน

เลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และนาง
มัญชุภา สิงหสุขสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 โดยใหผูสอบบญัชคีนใด
คนหน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทได และ
ใหไดรับคาตอบแทนรวมจํานวน 4,305,000 บาทตอป การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทนดังกลาว จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
7.  มีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 

เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล สถาบันการจัดการปญญา
ภิวัฒน เลขที่ 85/1 หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน (Record Date) ในวันที่ 7 
มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ทั้งน้ี ระเบียบวาระการประชุมมีดังน้ี 

 
1. รับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 
2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบปที่ผานมา 
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล  
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
6. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
8. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท ไดมอบอํานาจใหนายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอํารุง 
สรรพสิทธิ์วงศ มีอํานาจภายใตขอจํากัดของกฎหมาย ในการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเรียกประชุมและจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2556 รวมถึงการแกไข และ/หรือ 
เพ่ิมเติมวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2556 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือ
สถานที่จัดการประชุม รวมถึงวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) และ วันปดสมุด
ทะเบียนเพ่ือรวมรวบรายชื่อตามม. 225 ของ พรบ. หลักทรัพยฯ เพ่ือกําหนดรายชื่อผูถือหุน
ที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนสามัญและรับเงินปนผล 
 
 

 



8.  รับทราบการเปลี่ยนชื่อบริษัทของ “บริษัท รีเทลลิงค (ไทยแลนด) จํากัด” ซ่ึงเปนบริษัทยอย
ของ CPALL เปน “บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จํากัด” ( CP Retailink Co.,Ltd. ) โดยไดดําเนิน 
การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทดังกลาวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยเปนที่
เรียบรอยแลวเม่ือวันที่ 2 มกราคม 2556  

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
(นายเกรียงชัย  บุญโพธิ์อภิชาติ) 
รองกรรมการผูจัดการ  
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
 


