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ที� IDR06/2018 
วนัที�  20 เมษายน 2561 
เรื�อง  แจง้มติที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2561 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ตามที� บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั หรือ CPALL”) ไดจ้ดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 
2561 ในวนัที� 20 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชัBน 3 อาคารคอนเวนชั�นฮอลล์ สถาบนัการจดัการปัญญา
ภิวฒัน์ เลขที� 85/1 หมู่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี และที�ประชุมไดมี้มติดงัต่อไปนีB  

1. รับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญั ประจาํปี 2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 20 เมษายน 2560 
ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 
โดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนีB  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 6,942,826,752 หุน้  
 ออกเสียงลงคะแนน 6,942,400,452 หุน้    

เห็นดว้ย 6,942,400,452 เสียง คิดเป็น 100.0000 % 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็น 0.0000 % 

 งดออกเสียง 426,300 เสียง 
บตัรเสีย 0 เสียง 

2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

3. อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิBนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2560 

ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจาํปี สิBนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
โดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนีB  รวมจาํนวนหุน้ได ้  6,943,200,769    หุน้ 

ออกเสียงลงคะแนน 6,940,164,069 หุน้    
 เห็นดว้ย  6,940,164,069 เสียง คิดเป็น  100.0000 % 
 ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็น  0.0000 % 
 งดออกเสียง 3,036,700 เสียง 

บตัรเสีย 0 เสียง 

4. อนุมติัการไม่จดัสรรกาํไรสุทธิเพื�อสํารองตามกฎหมายเนื�องจากทุนสํารองตามกฎหมายของบริษทัมีครบตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานในปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผล
ประจาํปีในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท (หนึ�งบาทสิบสตางค)์ สาํหรับผูถื้อหุน้จาํนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงิน
ปันผลทัBงสิBน 9,881,411,482.80 บาท คิดเป็น 59 % ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลงัหักภาษี
เงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัที� 30 เมษายน 2561 
(Record Date) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 18 พฤษภาคม 2561  
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 ที�ประชุมมีมติอนุมติัการไม่จดัสรรกาํไรสุทธิเพื�อสาํรองตามกฎหมายและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับ
ผลการดาํเนินงานในปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัBงหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 โดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนีB  รวมจาํนวนหุน้ได ้  6,943,210,479    หุน้ 
ออกเสียงลงคะแนน 6,942,910,279 หุน้    

 เห็นดว้ย  6,942,908,279 เสียง คิดเป็น  99.9999 % 
 ไม่เห็นดว้ย  2,000 เสียง คิดเป็น  0.0001 % 

งดออกเสียง        300,200 เสียง 
บตัรเสีย 0 เสียง 

5. เลือกกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
ที�ประชุมมีมติเลือกกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จาํนวนเสียงทัBงหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันีB  

1. นายธนินท ์ เจียรวนนท ์ กรรมการ 
ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนีB  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 6,943,249,001 หุน้ 
ออกเสียงลงคะแนน 6,779,575,890 หุน้    

 เห็นดว้ย  4,790,983,702 เสียง คิดเป็น  70.6679 % 
 ไม่เห็นดว้ย  1,988,592,188 เสียง คิดเป็น  29.3321 % 

งดออกเสียง        163,673,011 เสียง 
บตัรเสีย 100 เสียง 
2. นายก่อศกัดิ\  ไชยรัศมีศกัดิ\  กรรมการ 
ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนีB  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 6,943,249,001 หุน้ 
ออกเสียงลงคะแนน 6,517,357,899 หุน้    

 เห็นดว้ย  4,378,274,289 เสียง คิดเป็น  67.1787 % 
 ไม่เห็นดว้ย  2,139,083,610 เสียง คิดเป็น  32.8213 % 

งดออกเสียง        425,891,002 เสียง 
บตัรเสีย 100 เสียง 
3. นายสุภกิต เจียรวนนท ์ กรรมการ 
ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนีB  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 6,943,249,001 หุน้ 
ออกเสียงลงคะแนน 6,779,565,890 หุน้    

 เห็นดว้ย  5,182,524,657 เสียง คิดเป็น  76.4433 % 
 ไม่เห็นดว้ย  1,597,041,233 เสียง คิดเป็น  23.5567 % 

งดออกเสียง        163,673,011 เสียง 
บตัรเสีย 10,100 เสียง 
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4. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 
ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนีB  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 6,943,249,001 หุน้ 
ออกเสียงลงคะแนน 6,779,904,990 หุน้    

 เห็นดว้ย  6,445,945,023 เสียง คิดเป็น  95.0743 % 
 ไม่เห็นดว้ย  333,959,967 เสียง คิดเป็น  4.9257 % 

งดออกเสียง        163,343,911 เสียง 
บตัรเสีย 100 เสียง 
5. นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ 
ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนีB  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 6,943,249,001 หุน้   
ออกเสียงลงคะแนน 6,778,534,190 หุน้    

 เห็นดว้ย  6,632,977,260 เสียง คิดเป็น  97.8527 % 
 ไม่เห็นดว้ย  145,556,930 เสียง คิดเป็น  2.1473 % 

งดออกเสียง        164,714,711 เสียง 
บตัรเสีย 100 เสียง 

6. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ดงันีB   
6.1 ค่าตอบแทนประจาํรายเดือน    บาท / คน  

1. กรรมการอิสระที�เป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ย 120,000 
2. กรรมการอิสระที�เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 100,000 
3. กรรมการอิสระที�ไม่ไดเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 80,000 
4. ประธานกรรมการ 120,000 
5. รองประธานกรรมการ 100,000 
6. กรรมการ 60,000 
หมายเหตุ  1. กรรมการอิสระที�ทาํหนา้ที�เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่ กรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือ กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 2. กรรมการอิสระที�ทาํหน้าที�เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะให้
ไดรั้บค่าตอบแทนที�อตัราสูงสุดเพียงคณะเดียว 

6.2 เงินโบนัส อตัรา 0.50 % ของปันผลที�มีการจ่ายให้ผูถื้อหุ้น โดยประธานกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณา
กาํหนดจาํนวนเงินที�เหมาะสมเพื�อจดัสรรใหก้รรมการบริษทัแต่ละคน 
 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที�กรรมการไดรั้บเป็นตวัเงินแลว้ บริษทัไดใ้ห้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
อื�นไดแ้ก่ การประกนัความรับผิดของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง (Directors’ and Officers’ Liabilities 
Insurance) ที�ทุนประกนัจาํนวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นเบีBยประกนัประมาณ 1.235 ลา้นบาทต่อปี 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม ของจาํนวนเสียง
ทัBงหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมโดยผูถื้อหุน้ที�เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นที�มา
ประชุมในวาระนีB  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 6,943,277,301 หุน้  
 เห็นดว้ย  6,769,688,524 เสียง คิดเป็น 97.4999 % 
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 ไม่เห็นดว้ย  159,332,193 เสียง คิดเป็น   2.2948 % 
 งดออกเสียง  302,200 เสียง คิดเป็น    0.0044 % 
 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็น    0.0000 % 
   ไม่มีสิทธิออกเสียง   13,954,384 เสียง คิดเป็น  0.2010 % 

7. แต่งตัBง นายเจริญ ผูส้มัฤทธิ\ เลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที� 4068 นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที� 4323 และนางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัดิ\  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที� 6112 แห่ง
บริษทั เคพีเอม็จีภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2561 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคน
หนึ�งมีอาํนาจในการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้และใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนใน
การสอบบญัชี ประจาํปี 2561 สาํหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจาํปี และการ
สอบทานงบการเงินดงักล่าวรายไตรมาส รวมเป็นเงิน  5,413,000 บาทต่อปี เพิ�มขึBนจากปี 2560 จาํนวน 300,000 
บาทหรือคิดเป็น 5.87 % 

ที�ประชุมมีมติแต่งตัBงผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าตอบแทนในการสอบบญัชี ประจาํปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของจาํนวนเสียงทัBงหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นที�มาประชุม
ในวาระนีB  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 6,943,278,275   หุน้ 

ออกเสียงลงคะแนน 6,942,570,175 หุน้    
 เห็นดว้ย  6,921,882,987 เสียง คิดเป็น  99.7020 % 
 ไม่เห็นดว้ย  20,687,188 เสียง คิดเป็น  0.2980 % 

งดออกเสียง        708,100 เสียง 
บตัรเสีย 0 เสียง 

8. แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัจากเดิมมีทัBงหมด 39 ขอ้ เป็นจาํนวน 40 ขอ้โดยขอแกไ้ขหมวดที� 3 คณะกรรมการ 
เพิ�มเติมขอ้ความขอ้ 18 เกี�ยวกบัการให้จดัการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิคส์ และหมวดที� 4 การประชุมผูถื้อหุ้น 
ขอ้ 25 และแกไ้ขเพิ�มเติม ขอ้ 26 ซึ� งเกี�ยวกบัสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น และการแกไ้ข
เพิ�มเติมขอ้บงัคบัดงักล่าวมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขลาํดบัเลขขอ้ในขอ้บงัคบัฉบบัเดิมตัBงแต่หมวดที� 4 ถึงหมวดที� 7 
ขอ้ 25 ถึงขอ้ 39 เพื�อเปลี�ยนแปลงลาํดบัเลขขอ้ในขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ของบริษทัดว้ย สาํหรับขอ้บงัคบัที�ขอแกไ้ข
เพิ�มเติมใหม่มีดงันีB  
 “ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจํานวน
กรรมการทัBงหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฎิบติั
หนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่สามารถปฎิบติัหนา้ที�ได ้ใหก้รรมการซึ�งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม  
 การวนิิจฉยัชีBขาดของที�ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
 กรรมการคนหนึ� งมีเสียงหนึ�งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ� งมีส่วนไดเ้สียในเรื�องใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนัBน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึBนอีกหนึ�งเสียงเป็น
เสียงชีBขาด 
 ประธานกรรมการหรือประธานในที�ประชุมอาจกาํหนดให้จัดการประชุมผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด้ 
โดยให้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที�กฎหมายกาํหนด” 
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 “ขอ้ 25. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสี�เดือน 
นบัแต่วนัสิBนสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ใหเ้รียกวา่ การประชุมวสิามญั 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร”  
 “ข้อ 26. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นที�
จาํหน่ายได้ทั7งหมด จะเข้าชื�อกันทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื�อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี7 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี�สิบห้าวนันับแต่วนัที�ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ผู้ ถือหุ้นทั7งหลาย
ซึ�งเข้าชื�อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื�น ๆ รวมกันได้จาํนวนหุ้นตามที�บังคับไว้นั7นจะเรียกประชุมเองกไ็ด้ภายในสี�สิบห้า
วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ� ง  ในกรณีเช่นนี7 ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที�
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาํเป็นที�เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อาํนวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที� เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครั7 งใด 
จาํนวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กาํหนดไว้ในข้อ 28. ผู้ ถือหุ้นที�ร้องขอต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั7งนั7นให้แก่บริษัท” 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียง
ทัBงหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นที�มาประชุมในวาระนีB  รวม
จาํนวนหุน้ได ้ 6,943,321,541    หุน้   

 เห็นดว้ย  6,929,668,641 เสียง คิดเป็น  99.8034 % 
 ไม่เห็นดว้ย  13,352,000 เสียง คิดเป็น  0.1923 % 
 งดออกเสียง  300,900 เสียง คิดเป็น    0.0043 % 
 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็น    0.0000 % 
 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ ์
เลขานุการบริษทั 
ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 


