
ที� IDR02/2017 
วนัที�  23 กมุภาพนัธ์ 2560 

เรื�อง  แจ้งมตทีิ�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ,งที� 1/2560  
กําหนดการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2560 
จา่ยเงินปันผล 
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน)  (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั ,งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั ,น 34 อาคารทรู     
ทาวเวอร์ เลขที� 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมตทีิ�สําคญัดงันี , 

1. มีมติอนมุตัิงบการเงินสําหรับปี 2559 สิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และให้เสนอตอ่ที�ประชุม
ผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท สําหรับผู้ ถือหุ้น
จํานวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั ,งสิ ,น 8,983,101,348 บาท คิดเป็นอตัราร้อย
ละ 64 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลงัหกัภาษีเงินได้  

การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตามกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที� มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัที� 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื�อตามม. 225 ของพ.ร.บ.
หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 3 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัที� 18 พฤษภาคม 2560 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัติอ่ไป 

อนึ�ง ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาที�ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปัน
ผลคืนได้ ตามหลกัเกณฑ์ที�ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เนื�องจากบริษัทจ่ายจาก
กําไรที�บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอตัราดงันี , 

1. จํานวน 0.15073 บาทตอ่หุ้น  จา่ยจากกําไรที�เสียภาษีในอตัราร้อยละ 25  
สามารถขอเครดติภาษีคืนได้เทา่กบั เงินปันผลคณู 25/75 

2. จํานวน 0.24113 บาทตอ่หุ้น จา่ยจากกําไรที�เสียภาษีในอตัราร้อยละ 23 
 สามารถขอเครดติภาษีคืนได้เทา่กบั เงินปันผลคณู 23/77 



3. จํานวน 0.60814 บาทตอ่หุ้น จา่ยจากกําไรที�เสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 
สามารถขอเครดติภาษีคืนได้เทา่กบั เงินปันผลคณู 20/80 

3. มีมตใิห้แตง่ตั ,งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทใหม่อีกวาระหนึ�ง โดยกรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระในครั ,งนี , ได้แก่ 1. นาย
ประเสริฐ จารุพนิช 2. นายณรงค์ เจียรวนนท์ 3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ 4. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะ
สทัธาวรกลุ 5. นายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์Z  โดยจะนําเสนอบคุคลทั ,ง 5 ดงักลา่ว ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือ
หุ้นเพื�อพิจารณาเลือกตั ,งกรรมการทีละตําแหนง่แทนกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระใน
ครั ,งนี ,ตอ่ไป 

4. มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ�งจะได้เสนอตอ่ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ
ตอ่ไป ดงันี , 

4.1 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 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 2. กรรมการอิสระที�ทําหน้าที�เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลาย
คณะให้ได้รับคา่ตอบแทนที�อตัราสงูสดุเพียงคณะเดียว 

4.2 เงินโบนสั อตัราร้อยละ 0.50 ของปันผลที�มีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยประธานกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินที�เหมาะสมเพื�อจดัสรรให้กรรมการบริษัทแต่
ละคน 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที�กรรมการได้รับเป็นตวัเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์อื�นได้แก่ การประกนัความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู (Directors’ and 



Officers’ Liabilities Insurance) ที�ทนุประกนัจํานวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็น
เบี ,ยประกนัประมาณ 1 ล้านบาทตอ่ปี 

5. มีมติแต่งตั ,ง พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ แทน นายธนินท์ เจียรวนนท์ 

6. มีมติให้แตง่ตั ,งผู้สอบบญัชีคือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธิเลิศZ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 
4068 นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 4323 และนางมญัชภุา 
สิงห์สขุสวสัดิZ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งมี
อํานาจในการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับ
คา่ตอบแทนรวมจํานวน 5,113,000 บาทตอ่ปี การแตง่ตั ,งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน
ดงักลา่ว จะนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

7. มีมติให้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัพฤหสับดีที� 20 เมษายน 2560 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั ,น 3 อาคารคอนแวนชั�นฮอลล์ สถาบนัการจดัการปัญญา
ภิวฒัน์ เลขที� 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที� 13 
มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื�อตามม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัที� 14 มีนาคม 2560 ทั ,งนี , ระเบียบวาระการประชมุมีดงันี , 

1) รับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2559 
2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที� เสนอต่อที�ประชุม แสดงถึงผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผา่นมา 
3) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ สําหรับปี สิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 

2559 
4) พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรและอนมุตักิารจา่ยเงินปันผล  
5) พิจารณาเลือกตั ,งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ 
6) พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 
7) พิจารณาแตง่ตั ,งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 
8) พิจารณารายงานความคืบหน้าการยกระดบัธรรมาภิบาลของบริษัท 
9) พิจารณาเรื�องอื�นๆ  



เพื�อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นในกรณีที�ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้ นายผดงุ เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ นายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์ และZ

นายธานินทร์ บรูณมานิต กรรมการของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

นอกจากนี , คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอํานาจให้นายก่อศกัดิ ไชยรัศมีศกัดิ และนายอํารุง Z Z

สรรพสิทธิวงศ์ มีอํานาจZ ภายใต้ข้อจํากดัของกฎหมายในการดําเนินการใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการ
เรียกประชมุและจดัประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2560 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ�มเติม
วาระการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2560 และ/หรือ เปลี�ยนแปลงวนั เวลา หรือสถานที�
จดัการประชมุ รวมถึงวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) และ วนัปิดสมดุทะเบียนเพื�อ
รวมรวบรายชื�อตามม. 225 ของ พรบ. หลกัทรัพย์ฯ เพื�อกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัและรับเงินปันผล 

 
 
 

จงึเรียนมาเพื�อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
 

(นายเกรียงชยั  บญุโพธิอภิชาติZ ) 

รองกรรมการผู้จดัการ  

ผู้ มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


