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ท่ี IDR01/2021 
วันท่ี  22 กุมภาพันธ� 2564 

เรื่อง  แจ!งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทครั้งท่ี 1/2564  
กําหนดการประชุมผู!ถือหุ!นสามัญประจําป4 2564 และจ6ายเงินป8นผล 
บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) 

เรียน กรรมการและผู!จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย�แห6งประเทศไทย 

บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) (CPALL หรือ บริษัท) ขอเรียนให!ทราบว6าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 
1/2564 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ� 2564 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห!องบอร�ดรูม ช้ัน 34 อาคารทรู ทาวเวอร� เลขท่ี 18 ถนน
รัชดาภิเษก เขตห!วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได!มีมติท่ีสําคัญดังน้ี 

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสําหรับป4 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และให!เสนอต6อท่ีประชุมผู!ถือหุ!นเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต6อไป 

2. มีมติให!จ6ายเงินป8นผลสําหรับป4 2563 ให!แก6ผู! ถือหุ!นในอัตราหุ!นละ 0.90 บาท สําหรับผู! ถือหุ!นจํานวน 
8,983,101,348 หุ!น รวมเปKนเงินป8นผลท้ังสิ้น 8,084,791,213.20 บาท คิดเปKนอัตราร!อยละ 57 ของกําไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได!  

การจ6ายป8นผลจะจ6ายให!แก6ผู!ถือหุ!นตามกําหนดรายช่ือผู!ถือหุ!นท่ีมีสิทธิได!รับเงินป8นผล (Record Date) ในวันท่ี 
6 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ6ายเงินป8นผลในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 การจ6ายเงินป8นผลดังกล6าวจะเสนอให!ท่ีประชุมผู!
ถือหุ!นพิจารณาอนุมัติต6อไป 

อน่ึง ผู!ถือหุ!นประเภทบุคคลธรรมดาท่ีได!รับเงินป8นผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินป8นผลคืนได! ตาม
หลักเกณฑ�ท่ีประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เน่ืองจากบริษัทจ6ายจากกําไรท่ีบริษัทได!เสียภาษีเงินได!ไว!แล!วในอัตราร!อย
ละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได!เท6ากับ เงินป8นผลคูณ 20/80 

3. มีมติให!แต6งตั้งกรรมการท่ีพ!นจากตําแหน6งตามวาระกลับเข!าเปKนกรรมการของบริษัทใหม6อีกวาระหน่ึง โดย
กรรมการท่ีต!องออกจากตําแหน6งตามวาระในครั้งน้ี ได!แก6 1) นายสุภกิต เจียรวนนท� 2) นายก6อศักดิ์ ไชยรัศมี ศักดิ์   3) นาย
ศุภชัย เจียรวนนท� 4) นายอดิเรก ศรีประทักษ� และ 5) นายธานินทร� บูรณมานิต โดยจะนําเสนอบุคคลท้ัง 5 ดังกล6าว ต6อท่ี
ประชุมผู!ถือหุ!นเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีละตําแหน6งแทนกรรมการท่ีพ!นจากตําแหน6งตามวาระในครั้งน้ีต6อไป 

4. มีมติอนุมัติค6าตอบแทนกรรมการบริษัทในอัตราเดิมไม6มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติท่ีประชุมผู!ถือหุ!นสามัญ
ประจําป4 2563 เมื่อเมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563  ซ่ึงจะได!เสนอต6อท่ีประชุมผู!ถือหุ!นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต6อไป ดังน้ี 

1) ค6าตอบแทนประจํารายเดือน  
 บาท/คน/เดือน 

กรรมการอิสระท่ีเปKนประธานในคณะกรรมการชุดย6อย 120,000 
กรรมการอิสระท่ีเปKนกรรมการในคณะกรรมการชุดย6อย 100,000 
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กรรมการอิสระท่ีไม6ได!เปKนกรรมการในคณะกรรมการชุดย6อย 80,000 
ประธานกรรมการ 120,000 
รองประธานกรรมการ 100,000 
กรรมการ 60,000 
หมายเหตุ  1. กรรมการอิสระท่ีทําหน!าท่ีเปKนกรรมการในคณะกรรมการชุดย6อย ได!แก6 กรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือ 
กรรมการกําหนดค6าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 2. กรรมการอิสระท่ีทําหน!าท่ีเปKนกรรมการในคณะกรรมการชุดย6อยหลายคณะให!ได!รับ
ค6าตอบแทนท่ีอัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว 

2) เงินโบนัส อัตราร!อยละ 0.50 ของป8นผลท่ีมีการจ6ายให!แก6ผู!ถือหุ!น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเปKนผู!
พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดสรรให!กรรมการบริษัทแต6ละคน 

นอกเหนือจากค6าตอบแทนท่ีกรรมการได!รบัเปKนตวัเงินแล!ว บริษัทได!ให!ค6าตอบแทนและสิทธิประโยชน�อ่ืนได!แก6 
การประกันความรับผิดของกรรมการและผู!บริหารระดับสูง (Directors’ and Officers’ Liabilities Insurance) ท่ีทุนประกัน
จํานวน 40 ล!านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเปKนเบ้ียประกันประมาณ 1 ล!านบาทต6อป4 

5. มีมติให!แต6งตั้งผู!สอบบัญชีคือ นายเจริญ ผู!สัมฤทธ์ิเลิศ ผู!สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4068 นายวีระชัย 
รัตนจรัสกุล ผู!สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4323 และนางมัญชุภา สิงห�สุขสวัสดิ์ ผู!สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 
6112 แห6งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปKนผู!สอบบัญชีของบริษัทประจําป4 2564 โดยให!ผู!สอบบัญชีคนใดคน
หน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต6องบการเงินของบริษัทได! และให!ได!รับค6าตอบแทนรวมจํานวน 
5,970,000 บาทต6อป4 เท6ากับค6าสอบบัญชีของป4 2563  การแต6งตั้งผู!สอบบัญชีและกําหนดค6าตอบแทนดังกล6าว จะนําเสนอต6อ
ท่ีประชุมผู!ถือหุ!นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต6อไป 

6. มีมติให!ขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ!นกู! เพ่ิมเติมอีกในจํานวนรวมไม6เกิน 100,000 ล!านบาท เพ่ือใช!
สําหรับการไถ6ถอนหุ!นกู!ท่ีครบกําหนดไถ6ถอนและการ Refinancing (การออกหุ!นกู!ใหม6เพ่ือชําระ และ/หรือทดแทนหุ!นกู!เดิม) 
การชําระคืนหน้ีเงินกู!ยืม การไถ6ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้น และ/หรือ ใช!เปKนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท ท้ังน้ีเมื่อรวม
วงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุ!นกู!ครั้งน้ีกับวงเงินการออกหุ!นกู!ท่ีได!รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู!ถือหุ!นครั้งท่ี 2/2556 
จํานวนไม6เกิน 90,000 ล!านบาท จากท่ีประชุมสามัญผู!ถือหุ!นประจําป4 2557 จํานวนไม6เกิน 90,000 ล!านบาท และจากท่ี
ประชุมผู!ถือหุ!นสามัญประจําป4 2559 จํานวนไม6เกิน 15,000 ล!านบาท แล!วน้ัน วงเงินรวมท้ังสิ้นสําหรับการออกหุ!นกู! รวมไม6
เกิน 295,000 ล!านบาท 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท ได!มอบหมายให!กรรมการผู!มีอํานาจลงนามของบริษัท คณะบุคคลอัน
ประกอบด!วย นายก6อศักดิ์ ไชยรศัมีศักดิ์ หรือนายพิทยา เจียรวิสิฐกุล หรือนายปgยะวัฒน� ฐิตะสัทธาวรกุล คนใดคนหน่ึง 
ร6วมกับนายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ� หรือนายทวีศักดิ์ แก!วรตันป8ทมา รวมเปKนสองคน ("ผู!มีอํานาจดําเนินการ") และ/หรือ บุคคลท่ี
กรรมการผู!มีอํานาจลงนามของบริษัทหรือผู!มีอํานาจดําเนินการมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปKนและ
เก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ!นกู!ดังกล6าว เพ่ือให!เปKนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงรวมถึงแต6ไม6จํากัดเพียงการพิจารณา
กําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ของหุ!นกู!ท่ีจะออกในแต6ละครัง้ เช6น มูลค6าท่ีตราไว! ราคาเสนอขายต6อหน6วย อัตรา
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ดอกเบ้ีย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เปKนต!น การลงนามในสัญญาและเอกสารต6างๆ ท่ีเก่ียวข!อง อาทิ การขอ
อนุญาตจากหน6วยงานราชการท่ีเก่ียวข!อง เปKนต!น และจะได!นําเสนอให!ท่ีประชุมผู!ถือหุ!นพิจารณาอนุมตัิต6อไป 

7. มีมติให!กําหนดวันประชุมสามัญผู!ถือหุ!นประจําป4 2564 ในวันศุกร�ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ 
ห!องประชุมช้ัน 3 อาคารคอนเวนช่ันฮอลล� สถาบันการจัดการป8ญญาภิวัฒน� เลขท่ี 85/1 หมู6 2 ถนนแจ!งวัฒนะ ตําบลบาง
ตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกําหนดรายช่ือผู!ถือหุ!นท่ีมีสิทธิเข!าร6วมประชุมสามัญผู!ถือหุ!น (Record Date) ใน
วันท่ี 10 มีนาคม 2564 ท้ังน้ี ระเบียบวาระการประชุมมีดังน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต6อท่ีประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบป4ท่ีผ6านมา 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป4 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ6ายเงินป8นผล  
วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ!นจากตําแหน6งตามวาระ 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติค6าตอบแทนกรรมการ 
วาระท่ี 6 พิจารณาแต6งตั้งผู!สอบบัญชีและกําหนดค6าตอบแทน 
วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ!นกู!ของบริษัท 
วาระท่ี 8 รับทราบการแต6งตั้งกรรมการบริษัท เข!าเปKนกรรมการของบริษัทร6วมท่ีประกอบกิจการอันมี

สภาพอย6างเดียวกัน และอาจเปKนการแข6งขันกับกิจการของบริษัท 

เพ่ือเปKนการรักษาสิทธิและผลประโยชน�ของผู!ถือหุ!นในกรณีท่ีผู!ถือหุ!นไม6สามารถเข!าร6วมประชุมได! และมีความ
ประสงค�จะมอบฉันทะให!กรรมการของบริษัทลงมติแทน คณะกรรมการบริษัทได!มอบหมายให! นายผดุง เตชะศรินทร� 
กรรมการอิสระ นายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ� และนายธานินทร� บูรณมานิต กรรมการของบริษัทเปKนผู!รับมอบฉันทะ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท ได!มอบอํานาจให!นายก6อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ� มี
อํานาจภายใต!ข!อจํากัดของกฎหมายในการดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข!องกับการเรียกประชุมและจัดประชุมผู!ถือหุ!นสามัญ
ประจําป4 2564 รวมถึงการแก!ไข และ/หรือ เพ่ิมเติมวาระการประชุมผู!ถือหุ!นสามัญประจําป4 2564 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน 
เวลา หรือสถานท่ีจัดการประชุม รวมถึงวันกําหนดรายช่ือผู!ถือหุ!น (Record Date) เพ่ือกําหนดรายช่ือผู!ถือหุ!นท่ีมีสิทธิเข!าร6วม
ประชุมผู!ถือหุ!นสามัญและรับเงินป8นผล 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

นายเกรียงชัย  บุญโพธ์ิอภิชาติ 

Chief Financial Officer 

ผู!มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


