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ท่ี IDR01/2020 
วันท่ี  19 กุมภาพันธ� 2563 

เร่ือง  แจ"งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2563  
กําหนดการประชุมผู"ถือหุ"นสามัญประจาํป5 2563 และจ7ายเงินป9นผล 
บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) 

เรียน กรรมการและผู"จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย�แห7งประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) (CPALL หรือ บริษัท) ขอเรียนให"ทราบว7าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 19 
กุมภาพันธ� 2563 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห"องบอร�ดรูม ช้ัน 34 อาคารทรู ทาวเวอร� เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห"วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
ได"มีมติที่สําคัญดังน้ี 

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสําหรับป5 2562 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และให"เสนอต7อท่ีประชุมผู"ถือหุ"นเพื่อพิจารณาอนุมัติต7อไป 

2. มีมติให"จ7ายเงินป9นผลสําหรับป5 2562 ให"แก7ผู"ถือหุ"นในอัตราหุ"นละ 1.25 บาท สําหรับผู"ถือหุ"นจํานวน 8,983,101,348 หุ"น รวม
เปKนเงินป9นผลท้ังส้ิน 11,228,876,685.00 บาท คิดเปKนอัตราร"อยละ 56 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได"  

การจ7ายป9นผลจะจ7ายให"แก7ผู"ถือหุ"นตามกําหนดรายช่ือผู"ถือหุ"นท่ีมีสิทธิได"รับเงินป9นผล (Record Date) ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 
2563 และกําหนดจ7ายเงินป9นผลในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 การจ7ายเงินป9นผลดังกล7าวจะเสนอให"ที่ประชุมผู"ถือหุ"นพิจารณาอนุมัติต7อไป 

อน่ึง ผู"ถือหุ"นประเภทบุคคลธรรมดาท่ีได"รับเงินป9นผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินป9นผลคืนได" ตามหลักเกณฑ�ท่ี
ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เน่ืองจากบริษัทจ7ายจากกําไรท่ีบริษัทได"เสียภาษีเงินได"ไว"แล"วในอัตราร"อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืน
ได"เท7ากับ เงินป9นผลคูณ 20/80 

3. มีมติให"แต7งต้ังกรรมการท่ีพ"นจากตําแหน7งตามวาระกลับเข"าเปKนกรรมการของบริษัทใหม7อีกวาระหน่ึง โดยกรรมการท่ีต"องออก
จากตําแหน7งตามวาระในคร้ังน้ี ได"แก7 1) นายประเสริฐ จารุพนิช 2) นายณรงค� เจียรวนนท�  3) นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 4) นายปZยะวัฒน� ฐิตะ
สัทธาวรกุล และ 5) นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ� โดยจะนําเสนอบุคคลท้ัง 5 ดังกล7าว ต7อท่ีประชุมผู"ถือหุ"นเพื่อพิจารณาเลือกต้ังกรรมการทีละตําแหน7ง
แทนกรรมการท่ีพ"นจากตําแหน7งตามวาระในคร้ังน้ีต7อไป 

4. มีมติอนุมัติค7าตอบแทนกรรมการบริษัทในอัตราเดิมไม7มีการเปล่ียนแปลงไปจากมติท่ีประชุมผู"ถือหุ"นสามัญประจําป5 2562 เม่ือ
วันท่ี 26 เมษายน 2562 ซ่ึงจะได"เสนอต7อท่ีประชุมผู"ถือหุ"นเพื่อพิจารณาอนุมัติต7อไป ดังน้ี 

1) ค7าตอบแทนประจํารายเดือน  
 บาท/คน/เดือน 

กรรมการอิสระท่ีเปKนประธานในคณะกรรมการชุดย7อย 120,000 
กรรมการอิสระท่ีเปKนกรรมการในคณะกรรมการชุดย7อย 100,000 
กรรมการอิสระท่ีไม7ได"เปKนกรรมการในคณะกรรมการชุดย7อย 80,000 
ประธานกรรมการ 120,000 
รองประธานกรรมการ 100,000 
กรรมการ 60,000 
หมายเหตุ  1. กรรมการอิสระท่ีทําหน"าท่ีเปKนกรรมการในคณะกรรมการชุดย7อย ได"แก7 กรรมการตรวจสอบ และ/

หรือ กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือ กรรมการกําหนดค7าตอบแทน
และสรรหากรรมการ 

 2. กรรมการอิสระท่ีทําหน"าท่ีเปKนกรรมการในคณะกรรมการชุดย7อยหลายคณะให"ได"รับค7าตอบแทนท่ี
อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว 
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2) เงินโบนัส อัตราร"อยละ 0.50 ของป9นผลท่ีมีการจ7ายให"แก7ผู"ถือหุ"น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเปKนผู"พิจารณากําหนด
จํานวนเงินท่ีเหมาะสมเพื่อจัดสรรให"กรรมการบริษัทแต7ละคน 

นอกเหนือจากค7าตอบแทนท่ีกรรมการได"รับเปKนตัวเงินแล"ว บริษัทได"ให"ค7าตอบแทนและสิทธิประโยชน�อื่นได"แก7 การประกันความ
รับผิดของกรรมการและผู"บริหารระดับสูง (Directors’ and Officers’ Liabilities Insurance) ท่ีทุนประกันจํานวน 40 ล"าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเปKนเบี้ยประกันประมาณ 1 ล"านบาทต7อป5 

5. มีมติให"แต7งต้ังผู"สอบบัญชีคือ นายเจริญ ผู"สัมฤทธิ์เลิศ ผู"สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล 
ผู"สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4323 และนางมัญชุภา สิงห�สุขสวัสด์ิ ผู"สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6112 แห7งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด เปKนผู"สอบบัญชีของบริษัทประจําป5 2563 โดยให"ผู"สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น
ต7องบการเงินของบริษัทได" และให"ได"รับค7าตอบแทนรวมจํานวน 5,970,000 บาทต7อป5 เพิ่มขึ้นจากป5 2562 จํานวน 220,000 บาท การแต7งต้ัง
ผู"สอบบัญชีและกําหนดค7าตอบแทนดังกล7าว จะนําเสนอต7อท่ีประชุมผู"ถือหุ"นเพื่อพิจารณาอนุมัติต7อไป 

6. มีมติให"กําหนดวันประชุมสามัญผู"ถือหุ"นประจําป5 2563 ในวันศุกร�ท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห"องประชุมช้ัน 3 
อาคารคอนเวนช่ันฮอลล� สถาบันการจัดการป9ญญาภิวัฒน� เลขท่ี 85/1 หมู7 2 ถนนแจ"งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย
กําหนดรายช่ือผู"ถือหุ"นท่ีมีสิทธิเข"าร7วมประชุมสามัญผู"ถือหุ"น (Record Date) ในวันท่ี 11 มีนาคม 2563 ท้ังน้ี ระเบียบวาระการประชุมมีดังน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต7อท่ีประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป5ที่ผ7านมา 
วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป5 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ7ายเงินป9นผล  
วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ"นจากตําแหน7งตามวาระ 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติค7าตอบแทนกรรมการ 
วาระท่ี 6 พิจารณาแต7งต้ังผู"สอบบัญชีและกําหนดค7าตอบแทน 
วาระท่ี 7  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

เพื่อเปKนการรักษาสิทธิและผลประโยชน�ของผู"ถือหุ"นในกรณีท่ีผู"ถือหุ"นไม7สามารถเข"าร7วมประชุมได" และมีความประสงค�จะมอบ
ฉันทะให"กรรมการของบริษัทลงมติแทน คณะกรรมการบริษัทได"มอบหมายให" นายผดุง เตชะศรินทร� กรรมการอิสระ นายอํารุง 
สรรพสิทธิ์วงศ� และนายธานินทร� บูรณมานิต กรรมการของบริษัทเปKนผู"รับมอบฉันทะ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท ได"มอบอํานาจให"นายก7อศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ และนายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ� มีอํานาจภายใต"
ข"อจํากัดของกฎหมายในการดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข"องกับการเรียกประชุมและจัดประชุมผู"ถือหุ"นสามัญประจําป5 2563 รวมถึง
การแก"ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมผู"ถือหุ"นสามัญประจําป5 2563 และ/หรือ เปล่ียนแปลงวัน เวลา หรือสถานท่ีจัดการ
ประชุม รวมถึงวันกําหนดรายช่ือผู"ถือหุ"น (Record Date) เพื่อกําหนดรายช่ือผู"ถือหุ"นท่ีมีสิทธิเข"าร7วมประชุมผู"ถือหุ"นสามัญและรับ
เงินป9นผล 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายเกรียงชัย  บุญโพธิ์อภิชาติ) 

Chief Financial Officer 

ผู"มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


