
ที� IDR06/2016 

วนัที�  21 เมษายน 2559 

เรื�อง  แจง้มติที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2559  

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกด ั (มหาชน) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์หงประเทศไทย่  

 ตามที� บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกด ั (มหาชน) (“บริษทั หรือ CPALL”) ไดจ้ดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้
สามญัประจาํปี 2559 ในวนัที� 21 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชนั B 3 อาคารคอนเวนชนั�
ฮอลล ์สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ เลขที� 85/1 หมู ่2 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี และที�ประชุมไดมี้มติดงัตอไปนี่ B  

1. รับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญั ประจาํปี 2558 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2558 

ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 โดยผูถื้อหุ้นที�มา
ประชุมในวาระนีB  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 6,869,325,285 หุน้  
 งดออกเสียง 208,917 หุน้ 
 ออกเสียงลงคะแนน 6,869,116,368 หุน้    

เห็นดว้ย 6,869,116,368 เสียง คิดเป็น 100.00 % 
ไมเห็นดว้ย่  0 เสียง คิดเป็น 0.00 % 

2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 

3. อนุมติังบดุลและบญัชีกาไรขาดทุนสําหรับรอบระยะํ เวลาบญัชีประจาํปี สินสุดวนัที� B 31 ธนัวาคม 
2558 

ที�ประชุมมีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สินสุดํ B
วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นที�มาB
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี B รวมจาํนวนหุ้นได ้
6,876,092,298 หุน้ 
  



งดออกเสียง        2,386,417 หุน้ 
ออกเสียงลงคะแนน 6,873,705,881 หุน้    

 เห็นดว้ย  6,872,924,481 เสียง คิดเป็น  99.99 % 
 ไมเห็นดว้ย ่  781,400 เสียง คิดเป็น  0.01 % 

4. อนุมติัการไมจดัสรรกาไรสุทธิเพื�อสํารองตามกฎหมายเนื�องจากทุนสํารองตามกฎหมายของ่ ํ
บริษทัมีครบตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้และอนุมติัการจายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน่
ในปี 2558 โดยจายเ่ งินปันผลประจาํปีในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท (เกา้สิบสตางค)์ สําหรับผูถื้อหุ้น
จาํนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทงัสิน B B 8,084,791,213.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 71 
ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกํ ิจการและหลงัหักภาษีเงินได้ โดยจายให้แกผูถื้อหุ้นตาม่ ่
กาหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัที� ํ 3 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้
รวบรวมรายชื�อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัที� 4 พฤษภาคม 
2559 และกาหนดจายเงินปันผลใํ ่ นวนัที� 19 พฤษภาคม 2559  

 ที�ประชุมมีมติอนุมติัการไมจดัสรรกาไรสุทธิเพื�อสาํรองตามกฎหมายและอนุมติัการ จายเงิน่ ํ ่
ปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดB
ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี B รวม
จาํนวนหุ้นได ้ 7,168,130,783 หุน้ 

งดออกเสียง        159,717 หุน้ 
ออกเสียงลงคะแนน 7,167,971,066 หุน้    

 เห็นดว้ย  7,167,545,266 เสียง คิดเป็น  99.99 % 
 ไมเห็นดว้ย ่  425,800 เสียง คิดเป็น  0.01 % 

5. เลือกกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหนงตามวาระ่  

ที�ประชุมมีมติเลือกกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหนงตา่ มวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันีB B  



1. ศ.ดร.โกเมน ภทัรภิรมย ์      กรรมการอิสระ  
ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี รวมจาํนวนหุน้ได ้B  7,283,893,269 หุน้ 
งดออกเสียง        166,714,267 หุน้ 
ออกเสียงลงคะแนน 7,117,179,002 หุน้    

 เห็นดว้ย  4,899,332,606 เสียง คิดเป็น  68.84 % 
 ไมเห็นดว้ย ่  2,217,846,396 เสียง คิดเป็น  31.16 % 

2. นายปรีดี  บุญยงั    กรรมการอิสระ 
ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี รวมจาํนวนหุน้ได ้B  7,290,538,269 หุน้ 
งดออกเสียง        166,720,600 หุน้ 
ออกเสียงลงคะแนน 7,123,817,669 หุน้    

 เห็นดว้ย  4,925,134,923 เสียง คิดเป็น  69.14 % 
 ไมเห็นดว้ย ่  2,198,682,746 เสียง คิดเป็น  30.86 % 

3. นายผดุง เตชะศรินทร์   กรรมการอิสระ 
ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี รวมจาํนB วนหุน้ได ้ 7,287,701,969 หุน้ 
งดออกเสียง        167,267,567 หุน้ 
ออกเสียงลงคะแนน 7,120,434,402 หุน้    

 เห็นดว้ย  4,924,489,256 เสียง คิดเป็น  69.16 % 
 ไมเห็นดว้ย ่  2,195,945,146 เสียง คิดเป็น  30.84 % 

4. พล.ต.อ.พชัรวาท วงษสุ์วรรณ   กรรมการอิสระ 
ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี รวมจาํนวนหุน้ได ้B  7,290,539,269 หุน้ 
งดออกเสียง        166,569,432 หุน้ 
ออกเสียงลงคะแนน 7,123,969,837 หุน้    

 เห็นดว้ย  4,741,527,022 เสียง คิดเป็น  66.56 % 
 ไมเห็นดว้ย ่  2,382,442,815 เสียง คิดเป็น  33.44 % 
  



5. ศ.พิเศษ ประสพสุข บุญเดช   กรรมการอิสระ 
ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี รวมจาํนวนหุน้ได้B  7,290,539,269 หุน้   
งดออกเสียง        81,759,142 หุน้ 
ออกเสียงลงคะแนน 7,208,780,127 หุน้    

 เห็นดว้ย  7,183,355,954 เสียง คิดเป็น  99.65 % 
 ไมเห็นดว้ย ่  25,424,173 เสียง คิดเป็น  0.35 % 

6. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ดงันีB   

6.1 คาตอบแทนประจาํรายเดือน่   บาท / คน  

กรรมการอิสระที�เป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอย่  120,000 
กรรมการอิสระที�เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย่  100,000 
กรรมการอิสระที�ไมไดเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย่ ่  80,000 
ประธานกรรมการ 120,000 
รองประธานกรรมการ 100,000 
กรรมการ 60,000 
หมายเหตุ  1. กรรมการอิสระที�ทาํหน้าที� เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย ่

ไดแ้ก กรรมการตรวจสอบ และ่ /หรือ กรรมการบรรษทัภิบาล 
 2. กรรมการอิสระที�ทาํหน้าที� เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย่

หลายคณะใหไ้ดรั้บคาตอบแทนที�อตัราสูงสุดเพียงคณะเดียว่  

6.2 เงินโบนสั อตัราร้อยละ 0.50 ของปันผลที�มีการจายให้ผูถื้อหุ้น่  โดยประธานกรรมการเป็นผู ้
พิจารณากาหนดจาํนวนเงินที�เหมาะสมเพื�อจดัสรรใหก้รรมการบริษทัแตํ ่ละคน 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัคาตอบแทนกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง่ ไมน้อยกวาสองในสาม่ ่  
ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมB โดยผูถื้อหุ้นที�เป็นกรรมการไมมีสิทธิออก่
เสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี รวมจาํนวนหุน้ได้B  7,290,540,636 หุน้  
 ไมมี่ สิทธิออกเสียง   รวม    11,341,863 หุน้ คิดเป็น  0.16 % 

มีสิทธิออกเสียง      รวม 7,279,198,773 หุน้ 
 เห็นดว้ย  6,734,046,279 เสียง คิดเป็น 92.37 % 
 ไมเห็นดว้ย ่  544,863,278 เสียง คิดเป็น   7.46 % 
 งดออกเสียง  289,216 เสียง คิดเป็น    0.01 % 
 



7. แตงตงั ่ B นายเจริญ ผูส้ัมฤทธิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที� \ 4068 นายวีระชยั รัตนจรัส
กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที� 4323 และนางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัดิ\  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต ทะเบียนเลขที� 6112 แหงบริษทั่  เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัประจาํปี 2559 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งมีอาํนาจในการตรวจสอบบญัชีและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษทัได้่  และให้ไดรั้บคาตอบแทนในการสอบบญัชี ประจาํปี ่ 2559 
สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกจการและงบการเงินรวมประจาํปี และการสอบทานงบิ
การเงินดงักลาวรายไต่ รมาส รวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงิน  5,063,000 บาทตอปี่  

ที�ประชุมมีมติแตงตงัผูส้อบบญัชีและอนุมติัคา่ ่B ตอบแทนในการสอบบญัชี ประจาํปี 2559 ดว้ย
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู ้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงB
ลงคะแนน โดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมในวาระนี รวมจาํนวนหุน้ได้B  7,290,545,436 หุน้ 

งดออกเสียง        281,973 หุน้ 
ออกเสียงลงคะแนน 7,290,263,463 หุน้    

 เห็นดว้ย  7,193,304,965 เสียง คิดเป็น  98.67 % 
 ไมเห็นดว้ย ่  96,958,498 เสียง คิดเป็น  1.33 % 

8. อนุมติัการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทั เพิ�มเติมอีกในจาํนวนไมเกน ่ ิ 15,000 
ลา้นบาท เพื�อใชส้าํหรับการไถถอนหุน้กทีู�ครบกาหนดไถถอน่ ้ ํ ่  และการ Refinancing การชาํระคืน
หนีเงินกูB  ้การไถถอนตวัแลกเงินระยะสัน่ a B  และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกจการ ทงันีเมื�อิ B B
รวมวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูครังนีกบวงเงินการออก้ ัB B และเสนอขายหุ้นกูเ้ดิมที�
ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครังที� B 2/2556 เมื�อวนัที� 19 กนยายน ั 2556 จาํนวนไมเกน ่ ิ
90,000 ล้านบาท และจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2557 
จาํนวนไมเกน ่ ิ 90,000 ลา้นบาท แลว้นนั วงเงินรวมทัB BงสินสาํหรับการออกB และเสนอขายหุ้นกู รวม้
ไมเกน ่ ิ 195,000 ลา้นบาท 

ที�ประชุมมีมติ อนุมติัการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทั เพิมเติมอีกใน�
จาํนวนไมเกน ่ ิ 15,000 ล้านบาท และอนุมติัมอบหมายให้กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของ
บริษทั คณะบุคคลอนัประกอบดว้ย นายกอศกัดิ่ \  ไชยรัศมีศกัดิ หรือนายพิทยา เจียรวิสิฐกุล\
หรือนายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล คนใดคนหนึ�งรวมกบนายอาํรุง สรรพสิทธิวงศ ์หรือนาย่ ั \
ทวีศกัดิ แกวรัตนปัทมา รวมเป็นสองคน \ ้ (“ผูมี้อาํนาจดาํเนินการ”) และ/หรือ บุคคลที�
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัหรือผูมี้อาํนาจดาํเนินการมอบหมาย มีอาํนาจในการ
ดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและเกยวเนื�องกบการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกลาว เพื�อให้ี� ั ้ ่
เป็นไปตามที�กฎหมายกาหนด ซึ� งรวมถึงแตไมจาํกดเพียงการพิจารณากาหนดเงื�อนไข และํ ่ ่ ั ํ
รายละเอียดอื�นๆ ของหุ้นกูที�จะออกในแตละครัง ้ ่ B (เชน ประเภทของหุ้นกู จาํนวนหุ้่ ้ นกู มูล้



คาที�ตราไว ้ราคาเสนอขายตอหนวย อายหุุน้ก ูอตัราดอกเบีย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอ่ ่ ่ ้ B
ขาย วิธีการจดัสรร เงื�อนไขการไถถอนหุ้นกู และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้่ ้ ) การเขา้
ทาํ รับรอง แกไขเปลี�ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารตางๆ ที�เกยวขอ้ง การแตงตั้ ่ ี� ่ Bง
ที�ปรึกษาและบุคคลตางๆ ที�เกยวขอ้ง การขออนุญาต ติดตอใหข้อ้มูล และยื�นเอกสารหลกัฐาน่ ี� ่
กบหนวยงานราชการที�เกยวขอ้ง และการนาํหุ้นกูไปขึนทะเบียนกบสมาคมตลาดตราสารหนีั ่ ี� ้ ัB B
ไทย หรือตลาดตราสารหนีอื�นใดที�เกยวขอ้ง เป็นตน้ และให้กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของB ี�
บริษทั ผูมี้อาํนาจดาํเนินการ และ/หรือ บุคคลที�กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัหรือผูมี้
อาํนาจดาํเนินการมอบหมาย มีอาํนาจในการแตงตงับุคคลใดๆ เป็นผูรั้บมอบอาํนาจ ผูแ้ทน ่ B
หรือตวัแทนของตน เพื�อดาํเนินการตางๆ ขา้งตน้ ่ ดว้ยคะแนนเสียงไมนอ้ยกวาสามในสี�่ ่ ของ
จาํนวนเสียงทงัหมดของผู ้B ถือหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นที�มา
ประชุมในวาระนี รวมจาํนวนหุน้ได้B    7,290,551,436 หุน้ 
 ไมมีสิทธิออกเสียง  ่  รวม    0 หุน้ คิดเป็น  0.00 % 

มีสิทธิออกเสียง      รวม 7,290,551,436 หุน้ 
 เห็นดว้ย  7,132,937,030 เสียง คิดเป็น 97.84 % 
 ไมเห็นดว้ย ่  150,281,989 เสียง คิดเป็น   2.06 % 
 งดออกเสียง  7,332,417 เสียง คิดเป็น    0.10 % 

9. รับทราบรายงานความคืบหนา้การยกระดบัธรรมาภิบาลของบริษทั 

 
 

 
จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 
(นายเกรียงชยั  บุญโพธิอภิชาติ\ ) 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 


