
ที� IDR03/2016 

วนัที�  29 กมุภาพนัธ์ 2559 

เรื�อง  แจ้งมตทีิ�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ,งที� 2/2559  
กําหนดการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2559 
จ่ายเงินปันผล 
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั ,งที� 2/2559 เมื�อวนัที� 29 กุมภาพนัธ์ 2559 เวลา 10:00น. – 12:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั ,น 21 อาคารทรู 
ทาวเวอร์ เลขที� 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที�สําคญัดงันี , 

1. มีมติอนมุติังบการเงินสําหรับปี 2558 สิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2558 และให้เสนอต่อที�ประชุม
ผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัต่ิอไป 

2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท สําหรับผู้ ถือหุ้น
จํานวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั ,งสิ ,น 8,084,791,213.20 บาท คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 71 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลงัหกัภาษีเงินได้  

การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตามกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที� มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) ในวันที� 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื�อตามม. 225 ของพ.ร.บ.
หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 4 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันที� 19 พฤษภาคม 2559 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัต่ิอไป 

อนึ�ง ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาที�ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปัน
ผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที�ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เนื�องจากบริษัทจ่ายจาก
กําไรที�บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอตัราร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิ ดงันั ,น เครดิตภาษีเงิน
ปันผลเท่ากบัเงินปันผลคณูยี�สิบส่วนแปดสบิ 



3. มีมติให้แต่งตั ,งกรรมการอิสระที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทใหม่อีกวาระหนึ�ง โดยกรรมการอิสระที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในครั ,งนี , ได้แก่ 1. 
ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์   2. นายปรีดี  บุญยัง 3. นายผดุง เตชะศรินทร์ 4. พล.ต.อ.พัชรวาท 
วงษ์สุวรรณ นอกจากนี , มีมติเสนอชื�อ ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสขุ บุญเดช เป็นกรรมการ
อิสระทดแทนกรรมการที�เสียชีวิต ซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระเช่นกนั โดยจะนําเสนอบคุคลทั ,ง 
5 ดังกล่าว ต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาเลือกตั ,งกรรมการทีละตําแหน่งแทนกรรมการที�
พ้นจากตําแหน่งตามวาระในครั ,งนี ,ตอ่ไป 

4. มีมติอนมุัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ�งจะได้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุัติ
ต่อไป ดงันี , 

4.1 ค่าตอบแทนประจํารายเดือน  
 บาท/คน/เดือน 

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

กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบรรษัทภิบาล 
 2. กรรมการอิสระที�ทําหน้าที�เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลาย

คณะให้ได้รับคา่ตอบแทนที�อตัราสงูสดุเพียงคณะเดียว 

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

5. มีมติให้แต่งตั ,งผู้สอบบญัชีคือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธิเลิศY  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 
4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 4323 และนางมัญชุภา 
สิงห์สขุสวสัดิY ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2559 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งมี
อํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับ



ค่าตอบแทนรวมจํานวน 5,063,000 บาทต่อปี การแต่งตั ,งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทน
ดงักล่าว จะนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

6. มีมติให้ขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เพิ�มเติมอีกในจํานวนรวมไม่เกิน 15,000 ล้าน
บาท เพื�อใช้สําหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�ครบกําหนดไถ่ถอน การชําระคืนหนี ,เงินกู้  และ/หรือใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั ,งนี ,เมื�อรวมวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั ,งนี ,กับ
วงเงินการออกหุ้นกู้ ที�ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั ,งที� 2/2556 เมื�อวันที� 19 
กันยายน 2556 จํานวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาท และจากที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2557 เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2557 จํานวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาท แล้วนั ,น วงเงินรวมทั ,งสิ ,น
สําหรับการออกหุ้นกู้  รวมไม่เกิน 195,000 ล้านบาท 

นอกจากนี , คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะบุคคลอันประกอบด้วย นายก่อศักด ิY

ไชยรัศมีศักดิ Y หรือนายพิทยา เจียรวิสิฐกุล หรือนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกลุ คนใดคนหนึ�ง 
ร่วมกบันายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์ Y หรือนายทวีศกัดิ แก้วรัตนปัทมา รวมเป็นสองคน Y มีอํานาจใน
การดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและเกี�ยวเนื�องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื�อให้
เป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการพิจารณากําหนดเงื�อนไขและ
รายละเอียดอื�นๆ ของหุ้นกู้ ที�จะออกในแต่ละครั ,ง เช่น มลูค่าที�ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย 
อัตราดอกเบี ,ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น การลงนามในสัญญาและ
เอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง อาทิ การขออนญุาตจากหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง เป็นต้น และ
จะได้นําเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัต่ิอไป 

7. มีมติให้กําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที� 21 เมษายน 2559 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั ,น 3 อาคารคอนแวนชั�นฮอลล์ สถาบนัการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ เลขที� 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที� 15 
มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื�อตามม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัที� 16 มีนาคม 2559 ทั ,งนี , ระเบียบวาระการประชมุมีดงันี , 

1. รับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2558 
2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 
3. พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ สําหรับปี สิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2558 
4. พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรและอนมุติัการจ่ายเงินปันผล  



5. พิจารณาเลือกตั ,งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
6. พิจารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 
7. พิจารณาแต่งตั ,งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 
8. พิจารณาอนมุัตกิารขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 

(มหาชน) 
9. พิจารณารายงานความคืบหน้าการยกระดบัธรรมาภิบาลของบริษัท 
10. พิจารณาเรื�องอื�นๆ  

เพื�อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที�ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้ นายผดงุ เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ นายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์ และY

นายธานินทร์ บรูณมานิต กรรมการของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉันทะ 

นอกจากนี , คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอํานาจให้นายก่อศักดิ ไชยรัศมีศักดิ และนายอํารุง Y Y

สรรพสิทธิวงศ์ มีอํานาจภายใต้ข้อจํากัดของกฎหมาย ในการดําเนินการใด ๆ ที�เกี�ยวข้องY กับ
การเรียกประชุมและจัดประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปี 2559 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ 
เพิ�มเติมวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี 2559 และ/หรือ เปลี�ยนแปลงวนั เวลา หรือ
สถานที�จัดการประชุม รวมถึงวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) และ วันปิดสมุด
ทะเบียนเพื�อรวมรวบรายชื�อตามม. 225 ของ พรบ. หลกัทรัพย์ฯ เพื�อกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มี
สิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัและรับเงินปันผล 

 
จึงเรียนมาเพื�อทราบ 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
(นายเกรียงชยั  บญุโพธิอภิชาติY ) 
รองกรรมการผู้จดัการ  
ผู้ มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


