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ที� IDR01/2018 
วนัที�  22 กมุภาพนัธ์ 2561 

เรื�อง  แจ้งมตทีิ�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั +งที� 2/2561  
กําหนดการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2561 และจา่ยเงินปันผล 
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน)  (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั +งที� 2/2561 เมื�อวนัที� 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั +น 34 อาคารทรู     
ทาวเวอร์ เลขที� 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมตทีิ�สําคญัดงันี + 

1. มีมติอนมุตัิงบการเงินสําหรับปี 2560 สิ +นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 และให้เสนอตอ่ที�ประชุม
ผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท สําหรับผู้ ถือหุ้น
จํานวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั +งสิ +น 9,881,411,482.80 บาท คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 59 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลงัหกัภาษีเงินได้  

การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตามกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที� มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัที� 30 เมษายน 2561 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 18 พฤษภาคม 
2561 การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วจะเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

อนึ�ง ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาที�ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปัน
ผลคืนได้ ตามหลกัเกณฑ์ที�ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เนื�องจากบริษัทจ่ายจาก
กําไรที�บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอตัราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ 
เงินปันผลคณู 20/80 

3. รับทราบการลาออกของ ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เนื�องจากปัญหาด้านสขุภาพ มีผลตั +งแตว่นัที� 21 กมุภาพนัธ์ 2561 

4. มีมตแิตง่ตั +ง นางนํ +าผึ +ง วงศ์สมิทธิW  เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตําแหนง่
กรรมการที�วา่งลงเนื�องจากกรรมการขอลาออกจงึจะอยูใ่นตําแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระ
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ที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการซึ�งตนแทน กลา่วคือ จะพ้นจากตําแหนง่กรรมการบริษัท ณ วนั
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2562 ในเดือนเมษายน 2562 

5. มีมตแิตง่ตั +ง นายผดงุ  เตชะศรินทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที�ขอลาออก 

6. มีมตใิห้แตง่ตั +งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทใหม่อีกวาระหนึ�ง โดยกรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระในครั +งนี + ได้แก่ 1) นาย
ธนินท์ เจียรวนนท์  2) นายก่อศกัดิW ไชยรัศมีศกัดิW 3) นายสภุกิต เจียรวนนท์  4) นายอดเิรก  ศรี
ประทกัษ์  5) นายธานินทร์ บรูณมานิต โดยจะนําเสนอบคุคลทั +ง 5 ดงักล่าว ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือ
หุ้นเพื�อพิจารณาเลือกตั +งกรรมการทีละตําแหนง่แทนกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระใน
ครั +งนี +ตอ่ไป 

7. มีมตอินมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบริษัทในอตัราเดิมไม่มีการเปลี�ยนแปลงไปจากมติที�ประชมุผู้
ถือหุ้นสามญัประจําปี 2560  เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2560 ซึ�งจะได้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื�อพิจารณาอนมุตัติอ่ไป ดงันี + 

1) คา่ตอบแทนประจํารายเดือน  
 บาท/คน/เดือน 

กรรมการอิสระที�เป็นประธานในคณะกรรมการชดุย่อย 120,000 
กรรมการอิสระที�เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย 100,000 
กรรมการอิสระที�ไมไ่ด้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย 80,000 
ประธานกรรมการ 120,000 
รองประธานกรรมการ 100,000 
กรรมการ 60,000 
หมายเหต ุ 1. กรรมการอิสระที�ทําหน้าที�เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 

กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือ 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 2. กรรมการอิสระที�ทําหน้าที�เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลาย
คณะให้ได้รับคา่ตอบแทนที�อตัราสงูสดุเพียงคณะเดียว 

2) เงินโบนสั อตัราร้อยละ 0.50 ของปันผลที�มีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยประธาน
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากําหนดจํานวนเงินที�เหมาะสมเพื�อจัดสรรให้
กรรมการบริษัทแตล่ะคน 
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นอกเหนือจากค่าตอบแทนที�กรรมการได้รับเป็นตวัเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์อื�นได้แก่ การประกนัความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู (Directors’ and 
Officers’ Liabilities Insurance) ที�ทนุประกนัจํานวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็น
เบี +ยประกนัประมาณ 1 ล้านบาทตอ่ปี 

8. มีมติให้แตง่ตั +งผู้สอบบญัชีคือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธิWเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 
4068 นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 4323 และนางมญัชภุา 
สิงห์สขุสวสัดิW ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งมี
อํานาจในการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับ
คา่ตอบแทนรวมจํานวน 5,413,000 บาทตอ่ปี เพิ�มขึ +นจากปี 2560 จํานวน 300,000 บาท การ
แต่งตั +งผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนดังกล่าว จะนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อ
พิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

9. มีมติอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทจากเดิมมีทั +งหมด 39 ข้อ เป็นจํานวน 40 ข้อโดยขอ
แก้ไขหมวดที� 3 คณะกรรมการ เพิ�มเติมข้อความข้อ 18 เกี�ยวกบัการให้จดัการประชมุผ่านสื�อ
อิเล็กทรอนิคส์ และหมวดที� 4 การประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อ 25 และแก้ไขเพิ�มเติม ข้อ 26 ซึ�งเกี�ยวกบั
สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น และการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัดงักล่าวมี
ความจําเป็นต้องแก้ไขลําดบัเลขข้อในข้อบงัคบัฉบบัเดิมตั +งแต่หมวดที� 4 ถึงหมวดที� 7 ข้อ 25 
ถึงข้อ 39 เพื�อเปลี�ยนแปลงลําดบัเลขข้อในข้อบงัคบัฉบบัใหมข่องบริษัทด้วย สําหรับข้อบงัคบัที�
ขอแก้ไขเพิ�มเตมิใหมมี่ดงันี + 

“ข้อ 18. ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ
จํานวนกรรมการทั +งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม
หรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถปฎิบตัิหน้าที�ได้ ให้กรรมการซึ�งมา
ประชมุเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ  

การวินิจฉยัชี +ขาดของที�ประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ�งมีส่วนได้เสียในเรื�อง

ใด ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั +น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที�ประชมุออก
เสียงเพิ�มขึ +นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี +ขาด 

ประธานกรรมการหรือประธานในที�ประชุมอาจกําหนดให้จัดการประชุมผ่านสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้โดยใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที�กฎหมายกําหนด” 
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“ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี 
ภายในสี�เดือน นบัแตว่นัสิ +นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กลา่วแล้วให้เรียกวา่ การประชมุวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร”  
“ข้อ 26. ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ

จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั7งหมด จะเข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุรื�องและเหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี7 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือ
หุน้ภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง 
ผู้ถือหุ้นทั7งหลายซึ�งเข้าชื�อกนัหรือผู้ถือหุ้นคนอื�น ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที�บงัคบัไว้นั7นจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี�สิบห้าวนันบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ในกรณี
เช่นนี7 ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นที�เกิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค
สองครั7งใด จํานวนผูถื้อหุ้นซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อ 28. 
ผูถื้อหุน้ที�ร้องขอตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครั7ง
นั7นใหแ้ก่บริษัท” 

 ซึ�งจะได้นําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

10. มีมติให้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัศกุร์ที� 20 เมษายน 2561 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุมชั +น 3 อาคารคอนแวนชั�นฮอลล์ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
เลขที� 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย
กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที� 13 
มีนาคม 2561 ทั +งนี + ระเบียบวาระการประชมุมีดงันี + 

วาระที� 1  รับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2560 
วาระที� 2  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที� เสนอต่อที�ประชุม แสดงถึงผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผา่นมา 
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วาระที� 3  พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกําไรขาดทนุ   
   สําหรับปี สิ +นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

วาระที� 4  พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรและอนมุตักิารจา่ยเงินปันผล  
วาระที� 5  พิจารณาเลือกตั +งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ 
วาระที� 6  พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 
วาระที� 7  พิจารณาแตง่ตั +งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 
วาระที� 8  พิจารณาอนมุตักิารแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 
วาระที� 9  พิจารณาเรื�องอื�นๆ  

เพื�อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นในกรณีที�ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้ นายผดงุ เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ นายอํารุง สรรพสิทธิWวงศ์ และ
นายธานินทร์ บรูณมานิต กรรมการของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

นอกจากนี + คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอํานาจให้นายก่อศกัดิW ไชยรัศมีศกัดิW และนายอํารุง 
สรรพสิทธิWวงศ์ มีอํานาจภายใต้ข้อจํากดัของกฎหมายในการดําเนินการใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการ
เรียกประชมุและจดัประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2561 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ�มเติม
วาระการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2561และ/หรือ เปลี�ยนแปลงวนั เวลา หรือสถานที�
จดัการประชมุ รวมถึงวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื�อกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มี
สิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัและรับเงินปันผล 

 

จงึเรียนมาเพื�อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายเกรียงชยั  บญุโพธิWอภิชาต)ิ 

Chief Financial Officer 

ผู้ มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 

 


