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ท่ีนลบ. 007/2564  
 
 วันท่ี 1 เมษายน 2564 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมผู%ถือหุ%นสามญัประจําป+ 2564 

เรียน ท,านผู%ถือหุ%น 

สิ่งท่ีส,งมาด%วย 

1. แบบฟอร0มลงทะเบียน (ต%องนํามาในวันประชุม) 
2. มาตรการและแนวปฏิบัติในการร,วมประชุมผู%ถือหุ%นสามัญ ประจําป+ 2564 ภายใต%สถานการณ0การแพร,ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3. ข%อมูลของผู%ท่ีได%รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปFนกรรมการบริษัท 
4. ข%อมูลรายละเอียดของผู%สอบบัญชี 
5. คําช้ีแจงการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะและหลักฐานท่ีต%องนํามาแสดงในวันประชุม 
6. ข%อมูลของกรรมการ (ผู%รับมอบฉันทะจากผู%ถือหุ%น) 
7. ข%อบังคับของบริษัทในส,วนท่ีเก่ียวข%องกับการประชุมผู%ถือหุ%น 
8. การใช%รหัสคิวอาร0 (QR Code) สําหรับดาวน0โหลดรายงานประจําป+ 2563 (แบบ 56-1 One report) และ

รายงานการพัฒนาอย,างยั่งยืน ป+ 2563 
9. รายงานประจําป+ 2563 (แบบ 56-1 One report) และรายงานการพัฒนาอย,างยั่งยืน ป+ 2563 (ในรูปแบบ QR 

Code) 
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. 
11. แผนท่ีของสถานท่ีประชุม 
12. ซองตอบรับ 

 
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล0 จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ0 2564 ได%มีมติ

ให%เรียกประชุมผู%ถือหุ%นสามัญประจําป+ 2564 ในวันศุกร�ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เวลาลงทะเบียน 12.00 – 14.00 น. 
ณ ห%องประชุมช้ัน 3 อาคารคอนเวนช่ันฮอลล0 สถาบันการจัดการปXญญาภิวัฒน0 เลขท่ี 85/1 หมู, 2 ถนนแจ%งวัฒนะ ตําบลบางตลาด 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต,อไปน้ี 

 

เพ่ือลดความเส่ียงของการแพร!ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 

• บริษัท งดแจกอาหารว!าง ชา กาแฟ และห4ามรับประทานอาหารในบริเวณสถานท่ีจัดประชุม 

• ท่ีนั่งประชุมรองรับได4น4อยกว!า 100 ท่ีนั่ง หากเต็มแล4วจะไม!สามารถเข4าห4องประชุมได4อีก 
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(เพ่ือปฏิบัติให4เป>นไปตามคําแนะนําการป@องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับการจัดการประชุมของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคําสั่งศูนย�บริหารสถานการณ�การแพร!ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัท
ได4กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการร!วมประชุมผู4ถือหุ4นสามัญ ประจําปE 2564 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส!งมาด4วยลําดับ
ท่ี 2 จึงขอความร!วมมือท!านผู4ถือหุ4นหรือผู4รับมอบฉันทะได4ปฏิบัติตามอย!างเคร!งครัด ท้ังนี้ เพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพของ
ผู4เข4าร!วมประชุมทุกท!าน 

 
อย!างไรก็ตาม มาตรการและแนวปฏิบัติดังกล!าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได4อีก ในกรณีท่ีมีคําสั่งหรือประกาศของ

หน!วยงานภาครัฐหรือหน!วยงานราชการท่ีเกี่ยวข4องท่ีอาจจะประกาศออกมาภายหลัง และอาจทําให4ต4องจํากัดจํานวนผู4เข4าร!วม
ประชุมและสถานท่ีจัดประชุมผู4ถือหุ4น ซ่ึงบริษัทจะได4แจ4งให4ผู4ถือหุ4นทราบทันทีท่ีมีความชัดเจนจากส!วนราชการท่ีเกี่ยวข4อง 
ขอให4ผู4ถือหุ4นโปรดติดตามมาตรการและแนวปฏิบัติต!างๆ ได4ทางเว็บไซต�ของบริษัท) 

 
วาระท่ี 1 : พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต!อท่ีประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปEท่ีผ!านมา 

ข%อเท็จจริงและเหตุผล 
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป+ 2563 ปรากฏอยู,ในรายงานประจําป+และงบการเงินของบริษัทท่ีได%
จัดส,งมาพร%อมน้ี (สิ่งท่ีส,งมาด%วยลําดับท่ี 9 รายงานประจําป+ หัวข%อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “การวิเคราะห0และ
คําอธิบายของฝ]ายจัดการ” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได%ดังน้ี 

 
ท่ีเป̂ดในป+ รวมท้ังหมด 
 2563 ณ 31 ธ.ค. 2563 

จํานวนร4าน 
แยกตามทําเลท่ีตั้ง  

- กรุงเทพ 141 3,304 สาขา 

- ปริมณฑล 183 2,127 สาขา 

- ต,างจังหวัด 396 7,001 สาขา 
 รวม 720 12,432 สาขา 

แยกตามความเปFนเจ%าของ 

- ร%านของบริษัทเอง 470 5,685 สาขา 

- ร%าน Store Business Partner 232 5,919 สาขา 

- ร%านของผู%รับสิทธิช,วงในอาณาเขต 18 828 สาขา 
 รวม 720 12,432 สาขา 
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งบการเงิน สําหรับปE สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  ล%านบาท 

- สินทรัพย0รวม 419,004 เพ่ิมข้ึนจากป+ก,อน 48% 

- ส,วนของผู%ถือหุ%น 80,840 เพ่ิมข้ึนจากป+ก,อน 1% 
(รวมหุ%นกู%ด%อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล%ายทุน 19,909 ล%านบาท) 

- รายได%จากการขายสินค%าและการให%บริการ 300,705 ลดลงจากป+ก,อน 10% 

- รายได%รวม 328,530 ลดลงจากป+ก,อน 9% 

- กําไรสุทธิ 14,298 ลดลงจากป+ก,อน 29% 
 

งบการเงินรวม  

- สินทรัพย0รวม 523,354 เพ่ิมข้ึนจากป+ก,อน 39% 

- ส,วนของผู%ถือหุ%น 111,595 เพ่ิมข้ึนจากป+ก,อน 3% 
(รวมหุ%นกู%ด%อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล%ายทุน 19,909 ล%านบาท) 

- รายได%จากการขายสินค%าและการให%บริการ 525,884 ลดลงจากป+ก,อน 5% 

- รายได%รวม 546,590 ลดลงจากป+ก,อน 4% 

- กําไรสุทธิส,วนของบริษัท 16,102 ลดลงจากป+ก,อน 28% 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรให%นําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป+ 2563 เพ่ือให%ท่ีประชุมผู%ถือหุ%นรับทราบ  

 
วาระท่ี 2 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปE สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ข%อเท็จจริงและเหตุผล 
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป+ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงได%ผ,านการตรวจสอบจาก
ผู%สอบบัญชีแล%ว ดังปรากฏในรายงานของผู%สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินท่ีได%จัดส,งมาพร%อมน้ี (สิ่งท่ีส,งมาด%วย
ลําดับท่ี 9 รายงานประจําป+ หัวข%อ “รายงานผู%สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) พอสรุปสาระสําคัญได%ดังน้ี  

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ บาท 

- รวมสินทรัพย0 419,004,275,376 

- รวมส,วนของผู%ถือหุ%น 80,840,319,694 

- รายได%จากการขายสินค%าและการให%บริการ 300,705,032,096 

- รวมรายได% 328,529,654,247 

- กําไรสําหรับป+ 14,297,963,140 

- กําไรต,อหุ%นข้ันพ้ืนฐาน 1.48 
 

  



 

 4

งบการเงินรวม บาท  

- รวมสินทรัพย0 523,354,329,708 

- รวมส,วนของผู%ถือหุ%น 111,595,029,935 

- รวมส,วนของผู%ถือหุ%นของบริษัท  96,758,743,979 

- รายได%จากการขายสินค%าและการให%บริการ 525,884,319,399 

- รวมรายได% 546,589,995,663 

- กําไรสําหรับป+ 16,502,872,560 

- กําไรส,วนท่ีเปFนของผู%ถือหุ%นของบรษัิท 16,102,416,901 

- กําไรต,อหุ%นข้ันพ้ืนฐาน 1.68 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล%วเห็นว,า ท่ีประชุมผู%ถือหุ%นสมควรท่ีจะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน 
สําหรับป+สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีได%ผ,านการตรวจสอบจากผู%สอบบัญชีรับอนุญาตและได%ผ,านการสอบทาน
และเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล%ว   
 
การลงมติ 
วาระน้ีต%องผ,านมติอนุมัติด%วยคะแนนเสียงข%างมาก ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู%ถือหุ%นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 3 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ!ายเงินปNนผล  

ข%อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามข%อบังคับของบริษัท บริษัทต%องจัดสรรกําไรสุทธิประจําป+ส,วนหน่ึงไว%เปFนทุนสํารอง ไม,น%อยกว,าร%อยละห%าของกําไร
สุทธิประจําป+หักด%วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ%ามี) จนกว,าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม,น%อยกว,าร%อยละสิบของทุน
จดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว,าน้ัน โดยให%คณะกรรมการจัดทําความเห็นเพ่ือเสนอขออนุมัติต,อท่ีประชุมผู%ถือหุ%น 
 
ณ สิ้นป+ 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนท่ีออกและชําระแล%ว 8,983,101,348 บาทและมี
ทุนสํารองตามกฎหมาย 900 ล%านบาทถ%วนคิดเปFนร%อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซ่ึงตรงตามข%อบังคับของบริษัทแล%ว
จึงไม,มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิประจําป+ 2563 เพ่ิมเติมอีก 
 
และตามนโยบายการจ,ายเงินปXนผลของบริษัทท่ีกําหนดไว%ว,า คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสนอให%ท่ีประชุมผู%
ถือหุ%นพิจารณาจ,ายเงินปXนผลแก,ผู%ถือหุ%นเปFนจํานวนประมาณร%อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได%และสํารองตามกฎหมายในแต,ละป+โดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม ท้ังน้ี
นโยบายการจ,ายเงินปXนผลดังกล,าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได% หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะ
เศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชําระเงินต%น ดอกเบ้ีย และการปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญา
เงินกู%ระยะยาว รวมท้ังโครงการในอนาคตแล%วเห็นว,า ควรเสนอท่ีประชุมผู%ถือหุ%นเปFนประการอ่ืน 
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นอกจากน้ีบริษัทมีหน%าท่ีต%องปฏิบัติตามเง่ือนไขข%อกําหนดสิทธิของหุ%นกู%ประเภทต,างๆ กล,าวคือ ในกรณีท่ีบริษัทผิด
นัดไม,ชําระดอกเบ้ีย หรือผิดนัดไม,ชําระเงินใดๆ ท่ีเก่ียวข%องกับหุ%นกู% หรือเลื่อนการชําระดอกเบ้ียหุ%นกู% (แล%วแต,กรณี) 
บริษัทจะไม,จ,ายเงินปXนผลให%แก,ผู%ถือหุ%น 
 
จากผลการดําเนินงานของบริษัทในป+ 2563 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 14,297,963,140 
บาท คิดเปFนอัตรากําไร 1.48 บาทต,อหุ%น ประกอบกับมีกําไรสุทธิของงบการเงินรวมในส,วนท่ีเปFนของบริษัทจํานวน 
16,102,416,901 บาทคิดเปFนอัตรากําไร 1.68 บาทต,อหุ%น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทแล%ว ท่ีประชุมผู%ถือหุ%นจึงสมควรต%องพิจารณาการจ,ายเงินปXนผลประจําป+ 2563  
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล%วเห็นว,า ท่ีประชุมผู%ถือหุ%นสมควรท่ีจะอนุมัติการไม,จัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือสํารองตาม
กฎหมาย เน่ืองจากทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข%อบังคับบริษัทแล%ว  
 
และท่ีประชุมผู%ถือหุ%นสมควรท่ีจะอนุมัติการจ,ายเงินปXนผลจากกําไรสุทธิประจําป+ 2563 ให%แก,ผู%ถือหุ%นในอัตราหุ%นละ 
0.90 บาท (เก%าสิบสตางค0) สําหรับผู%ถือหุ%นจํานวน 8,983,101,348 หุ%น รวมเปFนเงินปXนผลท้ังสิ้น 8,084,791,213.20 
บาท คิดเปFนร%อยละ 57 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได% ซ่ึงการจ,ายปXนผลดังกล,าว
ข%างต%นเปFนไปตามนโยบายการจ,ายปXนผลของบริษัทท่ีกําหนดไว% 
 
การจ,ายปXนผลจะจ,ายให%แก,ผู%ถือหุ%นตามกําหนดรายช่ือผู%ถือหุ%นท่ีมีสิทธิได%รับเงินปXนผล (record date) ในวันท่ี 6 
พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ,ายเงินปXนผลในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 การให%สิทธิดังกล,าวของบริษัทยังมีความไม,
แน,นอน เน่ืองจากต%องรอมติจากท่ีประชุมผู%ถือหุ%น 
 
อน่ึง ผู%ถือหุ%นประเภทบุคคลธรรมดาท่ีได%รับเงินปXนผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปXนผลคืนได% ตาม
หลักเกณฑ0ท่ีประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เน่ืองจากบริษัทจ,ายจากกําไรท่ีบริษัทได%เสียภาษีเงินได%ไว%แล%วใน
อัตราร%อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได%เท,ากับ เงินปXนผลคูณ 20/80 
 
สถิติการจ!ายเงินปNนผล 

รายละเอียดการจ!ายเงินปNนผล 2560 2561 2562 2563  
(ปEท่ีเสนอ) 

1. จํานวนหุ%น (ล%านหุ%น) 8,983 8,983 8,983 8,983 
2. (ก) กําไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล%านบาท) 16,618 19,944 20,180 14,298 
3. กําไรต,อหุ%น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ%น) *1.77 *2.11 *2.14 **1.48 
4. (ข) กําไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล%านบาท) 19,908 20,930 22,343 16,102 
5. กําไรต,อหุ%น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ%น) *2.14 *2.22 *2.38 *1.68 
6. ปXนผลประจําป+  

รวมปXนผลเปFนเงิน (บาท : หุ%น) 
 

1.10 
 

1.20 
 

1.25 
 

0.90 
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รายละเอียดการจ!ายเงินปNนผล 2560 2561 2562 2563  
(ปEท่ีเสนอ) 

7. รวมปXนผลจ,ายท้ังสิ้น (ล%านบาท) 9,881 10,780 11,229 8,085 
8. %ปXนผลต,อกําไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก) 59% 54% 56% 57% 
9. %ปXนผลต,อกําไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข) 50% 52% 50% 50% 

หมายเหตุ * กําไรต,อหุ%นได%คํานวณหักดอกเบ้ียจ,ายสะสมสําหรับหุ%นกู%ด%อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล%ายทุน 
 

การลงมติ 
วาระน้ีต%องผ,านมติอนุมัติด%วยคะแนนเสียงข%างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู%ถือหุ%นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 4 : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ4นจากตําแหน!งตามวาระ  

ข%อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข%อบังคับของบริษัทข%อ 11 กําหนดให%ในการประชุมผู%ถือหุ%นสามัญ
ประจําป+ทุกครั้ง ให%กรรมการออกจากตําแหน,งหน่ึงในสามเปFนอัตรา ถ%าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ,งออกให%ตรงเปFนสาม
ส,วนไม,ได% ก็ให%ออกโดยจํานวนใกล%ท่ีสุดกับส,วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะต%องออกจากตําแหน,งในป+แรกและป+ท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให%จับฉลากกันว,าผู%ใดจะออก ส,วนป+หลังๆ ต,อไปให%กรรมการคนท่ีอยู,ในตําแหน,งนาน
ท่ีสุดน้ันเปFนผู%ออกจากตําแหน,ง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข%ามาดํารงตําแหน,งใหม,ได% 
 
กรรมการท่ีต%องออกจากตําแหน,งตามวาระครั้งน้ีได%แก, 
1. นายสุภกิต  เจียรวนนท0 ประธานกรรมการ 
2. นายก,อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3. นายศุภชัย  เจียรวนนท0 รองประธานกรรมการและกรรมการกําหนดค,าตอบแทนและสรรหา 

      กรรมการ 
4. นายอดิเรก   ศรีประทักษ0 กรรมการ  
5. นายธานินทร0   บูรณมานิต กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ%าหน%าท่ีบริหาร  
 
เพ่ือให%เปFนไปตามกฎหมายและข%อบังคับของบริษัท ท่ีประชุมผู%ถือหุ%นจึงสมควรต%องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีพ%นจากตําแหน,งตามวาระจํานวน 5 คน 
 
บริษัทได%เป̂ดโอกาสให%ผู%ถือหุ%นรายย,อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข%ารับการพิจารณาคัดเลือกเปFนกรรมการของบริษัท ในช,วง
ระหว,างวันท่ี 28 กันยายน 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผ,านระบบข,าวของตลาดหลักทรัพย0ฯ และเผยแพร,
หลักเกณฑ0การดําเนินการดังกล,าวรวมถึงแบบฟอร0มเสนอช่ือบุคคลบนเว็บไซต0ของบริษัทเพ่ือให%ผู%ถือหุ%นทราบล,วงหน%า 
ผลปรากฎว,าไม,มีผู%ถือหุ%นรายใดเสนอช่ือบุคคลเข%ารับการพิจารณาคัดเลือกเปFนกรรมการของบริษัท 
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คณะกรรมการกําหนดค,าตอบแทนและสรรหากรรมการได%เสนอให%ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข%ารับการพิจารณาเลือกตั้งเปFนกรรมการแทนกรรมการท่ีพ%นจากตําแหน,งตามวาระใน
การประชุมผู%ถือหุ%นสามัญประจําป+ 2564 โดยได%พิจารณาจากรายช่ือบุคคลท่ีกรรมการเสนอ รายช่ือบุคคลท่ีเสนอโดย
ผู%ถือหุ%นรายย,อย (ถ%ามี) และรายช่ือบุคคลท่ีมีความสามารถในการเปFนกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered 
Directors) ของสมาคมส,งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเปFน
กรรมการบริษัทตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย0และตลาดหลักทรัพย0 (ก.ล.ต.) รวมท้ังได%พิจารณา
คุณสมบัติเปFนรายบุคคลอย,างละเอียดรอบคอบ และคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร%างคณะกรรมการ ประกอบ
กับคุณสมบัติ ความรู% ความชํานาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพ่ือให%สอดคล%องกับกลยุทธ0ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม,รวมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมผู%ถือหุ%นสามัญประจําป+ 2564 ได%
ร,วมกันพิจารณาบุคคลท้ังหมดท่ีได%รับการเสนอช่ืออย,างรอบคอบและระมัดระวังโดยได%พิจารณาคุณสมบัติด%านต,างๆ 
ได%แก,ความเหมาะสมด%านคุณวุฒิ ประสบการณ0 ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ความเหมาะสมกับกลยุทธ0ใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช,วงท่ีผ,านมา จึงมีมติเห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดค,าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอตามหลักเกณฑ0และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน,งกรรมการบริษัทและเห็นว,าท่ีประชุมผู%ถือหุ%นสมควรท่ีจะเลือกกรรมการท่ีพ%น
จากตําแหน,งตามวาระท้ัง 5 คนดังต,อไปน้ี กลับเข%ามาเปFนกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากท้ัง 5 คนน้ีเปFนผู%
มีความรู%ความสามารถและประสบการณ0 ตลอดจนการมีส,วนร,วมในการสร%างคุณประโยชน0ในการดําเนินธุรกิจให%แก,
บริษัท ท้ังน้ี ประวัติบุคคลผู%ได%รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปFนกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารท่ีได%จัดส,งมาพร%อม
กันน้ี (สิ่งท่ีส,งมาด%วยลําดับท่ี 3)  

  

ผู%ได%รับการเสนอช่ือเปFนกรรมการ ตําแหน,ง 
จํานวนหุ%น 
ณ 31 ธ.ค. 

2563 

คิดเปFน % ของหุ%น 
ท่ีมีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมด 
1. นายสุภกิต เจียรวนนท0 ประธานกรรมการ 222,396 0.00248 
2. นายก,อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการบริหาร 

9,067,580 0.10094 

3. นายศุภชัย เจียรวนนท0 รองประธานกรรมการและ 
กรรมการกําหนดค,าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

4,000 0.00004 

4. นายอดิเรก ศรีประทักษ0 กรรมการ - - 
5. นายธานินทร0 บูรณมานิต กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

ประธานเจ%าหน%าท่ีบริหาร 
517,560 0.00576 
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การลงมติ 
วาระน้ีต%องผ,านมติอนุมัติด%วยคะแนนเสียงข%างมาก ตามหลักเกณฑ0และวิธีการดังต,อไปน้ี 
(1) ผู%ถือหุ%นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท,ากับหน่ึงหุ%นต,อหน่ึงเสียง 
(2) ผู%ถือหุ%นแต,ละคนจะต%องใช%คะแนนเสียงท่ีมีอยู, ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปFน

กรรมการก็ได% แต,จะแบ,งคะแนนเสียงให%แก,ผู%ใดมากน%อยเพียงใดไม,ได% 
(3) บุคคลซ่ึงได%รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปFนผู%ได%รับเลือกตั้งเปFนกรรมการเท,าจํานวนกรรมการท่ีพึงจะ

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได%รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท,ากันเกิน
จํานวนท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให%ผู%เปFนประธานเปFนผู%ออกเสียงช้ีขาด 

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งน้ี จะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตําแหน,งโดยใช%คะแนนเสียงเท,ากับจํานวนหุ%นท่ีถือ
ท้ังหมดโดยไม,ต%องแบ,งคะแนนเสียง บุคคลท่ีได%คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต,ละตําแหน,งจะเปFนผู%ได%รับการ
เลือกตั้งเปFนกรรมการในตําแหน,งน้ัน 
 

วาระท่ี 5 : พิจารณาอนุมัติค!าตอบแทนกรรมการ  
ข%อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามข%อบังคับของบริษัทข%อ 24 กําหนดให%กรรมการมีสิทธิได%รับค,าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล 
เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน0ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข%อบังคับหรือตามท่ีประชุมผู%ถือหุ%นจะพิจารณา 
ซ่ึงอาจกําหนดเปFนจํานวนแน,นอนหรือวางเปFนหลักเกณฑ0 และกําหนดได%เปFนคราวๆ ไปหรือจะให%มีผลตลอดไป
จนกว,าจะมีการเปลี่ยนแปลงได% และนอกจากน้ันให%ได%รับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการต,างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให%เสนอให%ท่ีประชุมผู%ถือหุ%นสามญัอนุมัติค,าตอบแทนกรรมการบริษัทเปFนประจําทุกป+ 
ถึงแม%ว,าหลักเกณฑ0และอัตราค,าตอบแทนดังกล,าวไม,มีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีท่ีประชุมผู%ถือหุ%นเคยมีมติอนุมัติไว%ก็ตาม 
และมีมติเห็นชอบตามข%อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค,าตอบแทนและสรรหากรรมการซ่ึงได%พิจารณาความ
เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ%างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานท่ีผ,านมา ประสบการณ0 
ภาระหน%าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และ
ผลประกอบการของบริษัทแล%วเห็นว,า ท่ีประชุมผู%ถือหุ%นสมควรท่ีจะอนุมัติค,าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมท่ีท่ี
ประชุมผู%ถือหุ%นสามัญประจําป+ 2563 เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 และยังคงเปFนอัตราเดิมตั้งแต,ท่ีประชุมผู%ถือหุ%น
สามัญประจําป+ 2559 ได%อนุมัติไว%เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2559 ดังน้ี 

 

1. ค!าตอบแทนประจํารายเดือน  

ตําแหน!ง จํานวนเงิน เบ้ียประชุม 
1.  กรรมการอิสระท่ีเปFนประธานในคณะกรรมการชุดย,อย 120,000 ไม,ม ี
2. กรรมการอิสระท่ีเปFนกรรมการในคณะกรรมการชุดย,อย 100,000 ไม,ม ี
3. กรรมการอิสระท่ีไม,ได%เปFนกรรมการในคณะกรรมการชุดย,อย 80,000 ไม,ม ี
4. ประธานกรรมการ 120,000 ไม,ม ี
5. รองประธานกรรมการ 100,000 ไม,ม ี
6. กรรมการ 60,000 ไม,ม ี

(บาท/คน) 
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หมายเหตุ 1.  กรรมการอิสระท่ีทําหน%าท่ีเปFนกรรมการในคณะกรรมการชุดย,อย ได%แก, กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกําหนดค,าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ 

 2.  กรรมการอิสระท่ีทําหน%าท่ีเปFนกรรมการในคณะกรรมการชุดย,อยหลายคณะ ให%ได%รับค,าตอบแทนท่ีอัตรา
สูงสุดเพียงคณะเดียว 

 
 2. เงินโบนัส อัตราร%อยละ 0.50 ของปXนผลท่ีมีการจ,ายให%ผู%ถือหุ%น โดยประธานกรรมการเปFนผู%พิจารณากําหนด

จํานวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดสรรให%กรรมการบริษัทแต,ละคน 
 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมผู%ถือหุ%นได%พิจารณาอนุมัติการจ,ายเงินปXนผลตามวาระท่ี 3 ให%แก,ผู%ถือหุ%นเปFนเงินในอัตราหุ%นละ 
0.90 บาท รวมเงินปXนผลท้ังสิ้นเท,ากับ 8,084.791 ล%านบาท เงินโบนัสท่ีจะจ,ายเปFนค,าตอบแทนให%แก,กรรมการบรษัิท
ท้ังหมดภายในป+ 2564 จะเท,ากับประมาณ 40.424 ล%านบาท 

 
นอกเหนือจากค,าตอบแทนท่ีกรรมการได%รับเปFนตัวเงินแล%ว บริษัทได%ให%ค,าตอบแทนและสิทธิประโยชน0อ่ืนได%แก, การ
ประกันความรับผิดของกรรมการและผู%บริหารระดับสูง (Directors’ and Officers’ Liabilities Insurance) ท่ีทุน
ประกันจํานวน 40 ล%านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเปFนเบ้ียประกันประมาณ 1 ล%านบาทต,อป+ 

 
  การลงมติ 

วาระน้ีต%องผ,านมติอนุมัติด%วยคะแนนเสียงไม,น%อยกว,าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู%ถือหุ%นซ่ึงมาประชุมโดย
ผู%ถือหุ%นท่ีเปFนกรรมการไม,มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6 : พิจารณาแต!งต้ังผู4สอบบัญชีและกําหนดค!าตอบแทน  

ข%อเท็จจริงและเหตุผล 
คณะกรรมการตรวจสอบร,วมกับฝ]ายจัดการได%พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเปFนอิสระของผู%สอบบัญชี 
ค,าตอบแทนและปXจจัยอ่ืนๆ ประกอบแล%ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปFนผู%สอบ
บัญชีของบริษัทเน่ืองจากได%ปฏิบัติหน%าท่ีเปFนอย,างดีตลอดมา และเห็นควรให%คงค,าตอบแทนการสอบบัญชีตามเดิม  
 

อน่ึง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ได%ปรับเกณฑ0ในการหมุนเวียนผู%สอบบัญชีให%สอดคล%องกับมาตรฐานสากล 
โดยให%บริษัทจดทะเบียนต%องเปลี่ยนแปลงผู%สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน%าท่ีมาแล%วครบ 7 รอบป+บัญชีและต%องเว%นวรรค
ผู%สอบบัญชีรายเดิม 5 ป+ จากเดิมท่ีต%องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ป+และเว%นวรรค 2 ป+ ซ่ึงจะช,วยส,งเสริมความเปFนอิสระและ
สร%างความเช่ือมั่นให%ผู%ลงทุนในการใช%รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน เริ่มบังคับใช%วันท่ี 1 มกราคม 2562  
 

อย,างไรก็ตามเพ่ือช,วยลดผลกระทบในช,วงแรกของการบังคับใช%เกณฑ0ใหม, (ป+ 2562 – 2566) สํานักงานก.ล.ต. มี
แนวทางผ,อนผันการหมุนเวียนผู%สอบบัญชี โดยจะอนุญาตให%ระยะเวลาเว%นวรรคผู%สอบบัญชีรายเดิมมีระยะเวลาน%อย
กว,า 5 รอบบัญชีได% แต,ต%องไม,น%อยกว,า 3 รอบป+บัญชี และในกรณีผู%สอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก 
สํานักงานก.ล.ต.จะอนุญาตให%สามารถขอผ,อนผันการปฏิบัติหน%าท่ีผู%สอบบัญชีเกินกว,า 7 รอบป+บัญชีได%แต,ต%องไม,เกิน 
9 รอบป+บัญชี ซ่ึงหากผู%สอบบัญชีได%รับการผ,อนผันก็จะถือว,าบริษัทจดทะเบียนดังกล,าวได%รับการผ,อนผันด%วย และ
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ตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. การนับจํานวนป+ของผู%สอบบัญชีจะนับเฉพาะป+ท่ีผู%สอบบัญชีผู%น้ันลงลายมือช่ือใน
งบการเงิน 
 

เพ่ือให%เปFนไปตามกฎหมาย ข%อบังคับของบริษัท ข%อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ท่ีประชุมผู%ถือหุ%นจึง
สมควรต%องพิจารณาแต,งตั้งผู%สอบบัญชีเพ่ือการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต,องบการเงินของบริษัท และ
พิจารณากําหนดค,าตอบแทนของผู%สอบบัญชี ประจําป+ 2564 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล%วเห็นว,า ท่ีประชุมผู%ถือหุ%นสมควรท่ีจะแต,งตั้ง  
1. นายเจริญ  ผู%สัมฤทธ์ิเลิศ ผู%สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4068  
(เปFนผู%ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ป+ 2549-2553 รวม 5 ป+  
และป+ 2556-2559) 
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู%สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4323 และ  
(เปFนผู%ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ป+ 2554-2555 รวม 2 ป+) 
3. นางมัญชุภา สิงห0สุขสวัสดิ์ ผู%สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6112 
(เปFนผู%ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ป+ 2560-2563 รวม 4 ป+) 
 
แห,งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปFนผู%สอบบัญชีของบริษัทประจําป+ 2564 โดยให%ผู%สอบบัญชีคนใดคน
หน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต,องบการเงินของบริษัทได% 
 
นอกจากน้ียังเห็นควรเสนอให%พิจารณาอนุมัติค,าสอบบัญชีประจําป+ 2564 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวมประจําป+และการสอบทานงบการเงินดังกล,าวรายไตรมาส รวมค,าตอบแทนท้ังสิ้น 
5,970,000 บาทต,อป+ เท,ากับค,าสอบบัญชีของป+ 2563 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ยังเปFนผู%สอบบัญชีของบริษัทย,อยของบริษัท (ไม,นับรวมบริษัทในกลุ,มแม็ค
โคร) ในประเทศไทยรวม 21 แห,ง และบริษัทย,อยในต,างประเทศอีก 2 แห,ง คือ Lotus Distribution Investment 
Limited และ Albuera International Limited รวมค,าตอบแทนท้ังสิ้น 6,372,000 บาทต,อป+ ส,วนบริษัทย,อยอ่ืนใน
ต,างประเทศอีก 5 แห,งได%แก, Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited, 
CPALL LAOS Co., Ltd., CPALL (Cambodia) Co., Ltd. และ All Convenience Logistic Co., Ltd. จ,ายให%กับเค
พีเอ็มจีท่ีต,างประเทศ ถึงแม%ว,าผู%สอบบัญชีบริษัทย,อยอ่ืนจะไม,ใช,บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให%สามารถจัดทํางบการเงินได%ทันกําหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย,อย 
 
ท้ังน้ี ผู%สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีไม,มีความสัมพันธ0หรือส,วนได%เสียกับบริษัท/บริษัทย,อย/ผู%บริหาร/ผู%ถือหุ%นราย
ใหญ,หรือผู%ท่ีเก่ียวข%องกับบุคคลดังกล,าวแต,อย,างใด จึงมีความเปFนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต,องบ
การเงินของบริษัท ดังปรากฎข%อมูลรายละเอียดของผู%สอบบัญชีท่ีได%จัดส,งมาพร%อมน้ี (สิ่งท่ีส,งมาด%วยลําดับ 4) 
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ค!าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

(ล�านบาท) ป
 2560 ป
 2561 ป
 2562 ป
 2563 ป
 2564 (ป
ท่ีเสนอ) 

ค�าตอบแทนรวม 5.113 5.413 5.750 5.970 5.970 

ค�าบริการอ่ืน ไม�ม ี ไม�ม ี ไม�ม ี ไม�ม ี ไม�ม ี

* ค,าสอบบัญชีดังกล,าวข%างต%น ยังไม,รวมค,าใช%จ,ายท่ีเกี่ยวข%องอื่นๆ เช,น ค,าเอกสาร/ส่ิงพิมพ0 ค,าไปรษณียากร ค,า

ติดต,อส่ือสาร เปFนต%น ซ่ึงผู%สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามท่ีได%จ,ายไปจริง 
 
การลงมติ  
วาระน้ีต%องผ,านมติอนุมัติด%วยคะแนนเสียงข%างมาก ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู%ถือหุ%นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 7 : พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ4นกู4ของบริษัท 

ข%อเท็จจริงและเหตุผล 
โดยท่ีบริษัทได%รับอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ%นกู%จากท่ีประชุมวิสามัญผู%ถือหุ%นครั้งท่ี 2/2556 เมื่อวันท่ี 19 
กันยายน 2556 จํานวนไม,เกิน 90,000 ล%านบาท จากท่ีประชุมผู%ถือหุ%นสามัญประจําป+ 2557 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 
2557 จํานวนไม,เกิน 90,000 ล%านบาท และจากท่ีประชุมผู%ถือหุ%นสามัญประจําป+ 2559 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2559 
จํานวนไม,เกิน 15,000 ล%านบาท (รวมเรียกว,า “วงเงินในการออกหุ%นกู%เดิม”) ดังน้ัน เพ่ือให%บริษัทมีต%นทุนทางการเงิน
คงท่ีและสอดคล%องกับความสามารถในการชําระคืนเงินต%นและดอกเบ้ียสําหรับหุ%นกู%ท่ีครบกําหนดไถ,ถอนของบริษัท 
ตลอดจนมีความยืดหยุ,นในการบริหารจัดการทางการเงินให%เหมาะสมกับอัตราดอกเบ้ีย ความต%องการใช%เงินของ
บริษัทและสภาวะตลาด ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู%ท่ีเปFนสกุลเงินตราต,างประเทศ บริษัทมีความ
จําเปFนต%องจัดหาเงินด%วยวิธีการออกและเสนอขายหุ%นกู%ในจํานวนเพ่ิมเติมอีกไม,เกิน 100,000 ล%านบาท ท้ังน้ี วงเงิน
รวมสําหรับการออกและเสนอขายหุ%นกู%ของบริษัทเมื่อรวมกับวงเงินในการออกหุ%นกู%เดิมจะต%องไม,เกิน 295,000 ล%าน
บาท โดยมีข%อกําหนดและเง่ือนไขของหุ%นกู%ท่ีออกและเสนอขายตามท่ีระบุไว%ในวาระน้ี 
 
การออกและการเสนอขายหุ%นกู%ครั้งน้ี จะเปFนไปตามหลักเกณฑ0ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย0และ
ตลาดหลักทรัพย0 (Office of the SEC) คณะกรรมการกํากับตลาดทุน (CMSB) ตลาดหลักทรัพย0แห,งประเทศไทย 
(SET) และหน,วยงานราชการท่ีเก่ียวข%อง ตลอดจนเปFนไปตามความเหมาะสมกับความต%องการใช%เงินของบริษัทรวมถึง
สภาวะตลาด  
 

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ4นกู4 
วัตถุประสงค0 เพ่ือใช%สําหรับการไถ,ถอนหุ%นกู%ท่ีครบกําหนดไถ,ถอนและการ Refinancing (การออกหุ%นกู%ใหม,เพ่ือชําระ 

และ/หรือทดแทนหุ%นกู%เดิม) การชําระคืนหน้ีเงินกู%ยืม การไถ,ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้น และ/หรือ ใช%เปFน
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท 

ประเภทหุ%นกู% หุ%นกู%ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผู%ถือหรือไม,ระบุช่ือผู%ถือ มีประกันหรือไม,มีประกัน มีหรือไม,มีผู%แทนผู%ถือ
หุ%นกู% ท้ังน้ี ข้ึนอยู,กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ%นกู%ในแต,ละครั้ง 
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วงเงินกู% มูลค,ารวมของหุ%นกู%ของบริษัท (ตามมูลค,าท่ีตราไว%) ท่ียังไม,ได%ไถ,ถอนท้ังหมดทุกประเภท ณ ขณะใด
ขณะหน่ึง เพ่ิมเติมจากวงเงินในการออกหุ%นกู%เดิมเปFนจํานวนไม,เกิน 100,000 ล%านบาทหรือสกุลเงินอ่ืน
ท่ีเทียบเท,าสกุลเงินบาท ท้ังน้ี เมื่อรวมกับวงเงินในการออกหุ%นกู%เดิม มูลค,ารวมของของหุ%นกู% (ตามมูลค,า
ท่ีตราไว%) ท่ียังมิได%ไถ,ถอนท้ังหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหน่ึงจะต%องมีจํานวนรวมไม,เกิน 295,000 
ล%านบาทหรือสกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเท,า ในกรณีท่ีมีการซ้ือคืน และ/หรือ ไถ,ถอนหุ%นกู%ไม,ว,าด%วยกรณีใดๆ อันมี
ผลทําให%วงเงินต%นคงค%างของหุ%นกู%ของบริษัทลดลง วงเงินของหุ%นกู%ท่ีไถ,ถอนแล%วหรือบริษัทได%ทําการซ้ือ
คืนจะนํามานับเปFนวงเงินของหุ%นกู%ท่ีบริษัทสามารถทําการออกและเสนอขายได% (Revolving Principal) 

อน่ึง ในกรณีออกหุ%นกู%เพ่ือการ Refinancing (การออกหุ%นกู%ใหม,เพ่ือชําระ และ/หรือ ทดแทนหุ%นกู%เดิม) 
มูลค,าเงินต%นของหุ%นกู%เดิมซึ่งจะถูกไถ,ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ%นกู%ใหม,เพื่อการ
ออกหุ%นกู%เพ่ือการ Refinancing น้ัน จะไม,นับเปFนส,วนหน่ึงของมูลค,ารวมของเงินต%นของหุ%นกู%ท่ียังมิได%
ไถ,ถอนในการคํานวณวงเงินของหุ%นกู%ท่ีบริษัทสามารถทําการออกและเสนอขายได% 

สกุลเงิน เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเท,าภายในวงเงิน 

อัตราดอกเบ้ีย ข้ึนอยู,กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ%นกู%ในแต,ละครั้ง 

อายุของหุ%นกู% ข้ึนอยู,กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ%นกู%ในแต,ละครั้ง โดยสามารถกําหนดให%มีการไถ,
ถอนหุ%นกู%ก,อนครบกําหนดอายุของหุ%นกู%หรือไม,ก็ได% 

วิธีการเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต,างประเทศ ให%แก,ผู%ลงทุนท่ัวไป และ/หรือ ผู%ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู%ลงทุนรายใหญ, และ/หรือผู%ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู%ลงทุน
สถาบันในต,างประเทศ และ/หรือบุคคลใดๆ ซ่ึงอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวนวงเงินหรือเสนอขาย
เปFนคราวๆ ไป 

 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล%วเห็นว,า ท่ีประชุมผู%ถือหุ%นสมควรท่ีจะอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ%นกู%
ของบริษัทเพ่ิมเติมอีกในจํานวนไม,เกิน 100,000 ล%านบาทเมื่อรวมกับวงเงินในการออกหุ%นกู%เดิมแล%วรวมเปFนวงเงิน
รวมท้ังสิ้นไม,เกิน 295,000 ล%านบาทโดยมีรายละเอียดและวัตถุประสงค0ตามท่ีกําหนดไว% และสมควรพิจารณา
มอบหมายให%กรรมการผู%มีอํานาจลงนามของบริษัท คณะบุคคลอันประกอบด%วยนายก,อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือนาย
พิทยา เจียรวิสิฐกุล หรือนายป̂ยะวัฒน0 ฐิตะสัทธาวรกุล คนใดคนหน่ึงร,วมกับนายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ0 หรือนาย
ทวีศักดิ์ แก%วรัตนปXทมา รวมเปFนสองคน ("ผู%มีอํานาจดําเนินการ") และ/หรือบุคคลท่ีกรรมการผู%มีอํานาจลงนามของ
บริษัทหรือผู%มีอํานาจดําเนินการมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปFนและเก่ียวเน่ืองกับการออกและ
เสนอขายหุ%นกู%ดังกล,าวเพ่ือให%เปFนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงรวมถึงแต,ไม,จํากัดเพียงการพิจารณากําหนดเง่ือนไข
และรายละเอียดอ่ืนๆ ของหุ%นกู%ท่ีจะออกในแต,ละครั้ง (เช,น ประเภทของหุ%นกู% จํานวนหุ%นกู% มูลค,าท่ีตราไว% ราคาเสนอ
ขายต,อหน,วย อายุหุ%นกู% อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เง่ือนไขการไถ,ถอนหุ%นกู% 
และรายละเอียดการเสนอขาย เปFนต%น) การเข%าทํา รับรอง แก%ไขเปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต,างๆ 
ท่ีเก่ียวข%อง การแต,งตั้งท่ีปรึกษาและบุคคลต,างๆ ท่ีเก่ียวข%อง การขออนุญาต ติดต,อให%ข%อมูล และยื่นเอกสารหลักฐาน
กับหน,วยงานราชการท่ีเก่ียวข%อง และการนําหุ%นกู%ไปข้ึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดตราสาร
หน้ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข%อง เปFนต%น และให%กรรมการผู%มีอํานาจลงนามของบริษัท ผู%มีอํานาจดําเนินการ และ/หรือ บุคคลท่ี
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กรรมการผู%มีอํานาจลงนามของบริษัทหรือผู%มีอํานาจดําเนินการมอบหมาย มีอํานาจในการแต,งตั้งบุคคลใดๆ เปFนผู%รับ
มอบอํานาจ ผู%แทน หรือตัวแทนของตนเพ่ือดําเนินการต,างๆ ข%างต%น 
 
การลงมติ  
วาระน้ีต%องผ,านมติอนุมัติด%วยคะแนนเสียงไม,น%อยกว,าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู%ถือหุ%นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

เพ่ือให%เปFนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจะไม,มีการพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ท่ีไม,ได%ระบุไว%ในหนังสือเชิญ
ประชุม แต,จะมีการเป̂ดโอกาสให%ผู%ถือหุ%นแสดงความคิดเห็น ข%อเสนอแนะ หรือซักถามเพ่ิมเติมได%ในเรื่องท่ีเก่ียวข%องกับการ
ดําเนินงานหรือการประกอบธุรกิจของบริษัท  

 
และตามท่ีบริษัทได%เป̂ดโอกาสให%ผู%ถือหุ%นเสนอวาระการประชุมผู%ถือหุ%นสามญัประจําป+ 2564 ระหว,างวันท่ี 28 กันยายน 

2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามหลักเกณฑ0ท่ีกําหนดผ,านช,องทางระบบข,าวสารของตลาดหลักทรัพย0ฯ และเผยแพร,บน
เว็บไซต0ของบริษัทน้ัน ปรากฎว,าไม,มีผู%ถือหุ%นรายใดเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปFนวาระการประชุมแต,ประการใด 

 
อน่ึง บริษัทได%กําหนดรายช่ือผู%ถือหุ%นท่ีมีสิทธิเข%าร,วมประชุมสามัญผู%ถือหุ%น (Record Date) ในวันท่ี 10 มีนาคม 2564 
 
จึงขอเรียนเชิญท,านผู%ถือหุ%นของบริษัท ซีพี ออลล0 จํากัด (มหาชน) เข%าร,วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล,าว 

โดยขอให%เตรียมหลักฐานท่ีต%องใช%เพ่ือการประชุมผู%ถือหุ%นดังมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส,งมาด%วยลําดับท่ี 5 บริษัทจะดําเนินการประชุม
ตามข%อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งท่ีส,งมาด%วยลําดับท่ี 7 

 

เพ่ือให4การลงทะเบียนเพ่ือเข4าประชุมผู4ถือหุ4นเป>นไปด4วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น จึงใคร!ขอให4ท!านผู4ถือหุ4น และ/
หรือท!านผู4รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร�มลงทะเบียนซ่ึงพิมพ�บาร�โค4ดไว4แล4ว (สิ่งท่ีส!งมาด4วยลําดับ 1) พร4อมหลักฐานการ
แสดงตนในการเข4าร!วมประชุมมาแสดงต!อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด4วย  

 

นอกจากน้ีเพ่ือเปFนการรักษาสิทธิและผลประโยชน0ของผู%ถือหุ%นในกรณีท่ีผู%ถือหุ%นไม,สามารถเข%าร,วมประชุมได% และมี
ความประสงค0จะมอบฉันทะให%กรรมการของบริษัทลงมติแทน โดยเฉพาะอย!างย่ิงในสถานการณ�การแพร!ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด4วยความห!วงใยและความปลอดภัยของท!าน ขอความร!วมมือท!านผู4ถือหุ4นมอบฉันทะให4แก!
กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข4อมูลของกรรมการผู4รับมอบฉันทะตามท่ีส!งมาพร4อมนี้ (สิ่งท่ีส,งมาด%วยลําดับ 6) และส,ง
หนังสือมอบฉันทะดังกล,าวพร%อมเอกสารประกอบใส,ซองตอบรับซ่ึงบริษัทจัดส,งให%พร%อมน้ี (ไม,ต%องติดแสตมป�) มายังหน!วยงาน
เลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขท่ี 119 ถนนสาทรใต4 แขวงทุ!งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ก!อนวันท่ี 16 เมษายน 2564 

 

เพ่ืออํานวยความสะดวกให%แก,ผู%รับมอบฉันทะซ่ึงมีเอกสารเปFนจํานวนมากท่ีเปFนสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือ
ผู%รักษาหลักทรัพย0ให%แก,นักลงทุนในการใช%สิทธิแทนผู%มอบฉันทะในวันประชุมผู%ถือหุ%น บริษัทใคร,ขอความกรุณาจากท,านในการส,ง
หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพ่ือให%บริษัทตรวจสอบล,วงหน%า โดยส,งมายังหน,วยงานเลขานุการบริษัทตามท่ีอยู,ดังกล,าว
ข%างต%นก,อนวันท่ี 16 เมษายน 2564 ก็จักขอบคุณยิ่ง 
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หมายเหตุ : 1. หากผู%ถือหุ%นท,านใดมีความประสงค0จะขอรับรายงานประจําป+ 2563 (แบบ 56-1 One report) หรือรายงานการพัฒนาอย,างยั่งยืน 
ป+ 2563 ในแบบรูปเล,ม กรุณาติดต,อขอรับท่ีหน!วยงานนักลงทุนสัมพันธ�ทางโทรสาร 0-2071-8617 หรือ e-mail: 
investor@cpall.co.th 

  2. บริษัทของดแจกของชําร,วยในการประชุมผู%ถือหุ%น เพ่ือให%สอดคล%องกับแนวปฏิบัติของสํานักงานก.ล.ต.ท่ีขอความร,วมมือบริษัทจด
ทะเบียนให%ลด/เลิกการแจกของชําร,วยให%แก,ผู%ถือหุ%นในการประชุมผู%ถือหุ%น 

ท้ังน้ี เพ่ือให%ท,านผู%ถือหุ%นได%รับประโยชน0สูงสุดจากการประชุมและเปFนประโยชน0ต,อคณะกรรมการและฝ]ายบริหารใน
การเตรียมช้ีแจงในวันประชุมผู%ถือหุ%น ท,านผู%ถือหุ%นสามารถส,งคําถามล,วงหน%าโดยระบุช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท0 และอีเมล 
(ถ%ามี) พร%อมคําถาม ส,งมายังบริษัทก,อนวันประชุม ท่ีหน,วยงานเลขานุการบริษัททาง e-mail : utsanee@cpall.co.th หรือ
โทรสาร 0-2071-8621 หรือส,งมาพร%อมหนังสือมอบฉันทะ โดยใส,ซองตอบรับซ่ึงบริษัทจัดส,งให%พร%อมน้ี (ไม,ต%องติดแสตมป�) 

 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
  - ก�อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ - 

(นายก,อศักดิ์  ไชยรัศมศัีกดิ)์ 
รองประธานกรรมการ 

  

หน,วยงานเลขานกุารบริษัท 
บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) 
ช้ัน 16 อาคารธาราสาทร  119 ถนนสาทรใต%  
แขวงทุ,งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
โทรศัพท0  0-2071-2764,-2767  โทรสาร  0-2071-8621 


