ที่

IDR19/2564

วันที่

12 ตุลาคม 2564

เรื่อง

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ใน
วัน ที่ 12 ตุ ลาคม 2564 เวลา 13.00 น. โดยเป็น การจัดประชุมผ่ านสื่ออิ เล็กทรอนิก ส์ (E-EGM) และที่ ป ระชุ มได้ มีม ติ
ดังต่อไปนี้
1. เลือกตั้งศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯเพิ่มเติม
และอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ)
เป็นผู้มีอานาจในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริษัท และการ
ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจานวนหุ้นได้ 6,987,742,527 หุ้น
ออกเสียงลงคะแนน 6,983,990,106 เสียง
เห็นด้วย
6,692,428,554 เสียง คิดเป็น 95.8253%
ไม่เห็นด้วย
291,561,552 เสียง คิดเป็น 4.1747%
งดออกเสียง
บัตรเสีย

3,752,421 เสียง
0 เสียง

2. อนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จากัด โดยบริษัท
สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอานาจในการเจรจา ทาความตกลง ดาเนินการ กาหนด
และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ ระยะเวลาและขั้นตอนการดาเนินการ การลงนามใน
สัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่าง ๆ รวมถึงมีอานาจในการติดต่อ หารือ ประสานงาน จัดเตรียมหรือ
ดาเนิน การเกี่ย วกับ การขอความเห็ น ชอบ อนุ ญ าต อนุ มั ติ หรือผ่อ นผั น ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการกากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์
ฯ”) และหน่วยงานราชการและหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้
สัตยาบันต่อการกระทาใดๆ ที่บุคคลดังกล่าวได้ดาเนินการไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดั งกล่าว ด้วยคะแนนเสียง
ไม่ต่ากว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจานวนหุ้นได้ 6,988,217,464 หุ้น

ไม่มสี ิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

3,129,124,056
3,859,093,408
3,854,392,387
4,696,321
4,700
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็น 99.8782%
คิดเป็น 0.1217%
คิดเป็น 0.0001%
คิดเป็น 0.0000%

3. อนุมัติ การจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพ ย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี .รีเทล โฮลดิ้ง จากัด ให้แก่
บริ ษั ท สยามแม็ ค โคร จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ และอนุ มั ติ ก ารมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอานาจในการเจรจา ทาความตกลง
ดาเนิ น การ ก าหนดและเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดและเงื่อ นไขเกี่ ย วกั บ วิธี ก าร ระยะเวลาและขั้น ตอนการ
ดาเนิ น การ การลงนามในสั ญ ญา บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง และเอกสารต่ าง ๆ รวมถึ งมี อานาจในการติ ด ต่ อ หารื อ
ประสานงาน จัดเตรียมหรือดาเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผัน ต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการและหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินการอื่นใดที่
จาเป็นหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี.รีเทล
โฮลดิ้ง จากัด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และให้สัตยาบันต่อการกระทาใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวได้ดาเนินการไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
ด้ว ยคะแนนเสี ย งไม่ ต่ ากว่ าสามในสี่ข องจานวนเสีย งทั้ งหมดของผู้ ถือ หุ้ น ซึ่ งมาประชุม และมี สิ ท ธิอ อกเสี ย ง
ลงคะแนนโดยไม่ นั บ คะแนนเสี ย งของผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย โดยผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม ในวาระนี้ รวมจ านวนหุ้ น ได้
6,988,220,261 หุ้น
ไม่มสี ิทธิออกเสียงลงคะแนน

3,129,124,056 เสียง

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3,859,096,205 เสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

3,854,395,884 เสียง คิดเป็น 99.8782%
4,696,221 เสียง คิดเป็น 0.1217%

งดออกเสียง
บัตรเสีย

4,100 เสียง คิดเป็น 0.0001%
0 เสียง คิดเป็น 0.0000%

4. อนุมัติการเสนอขายหุ้นใน บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) ที่บริษัท ฯถืออยู่ต่อประชาชนทั่วไป (Public
Offering) พร้อมกับ การออกและเสนอขายหุ้น สามั ญ ที่ ออกใหม่ต่ อประชาชนทั่ วไป (Public Offering) ของ
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) ในจานวนไม่เกิน 363,200,000 หุ้ น มูลค่าที่ต ราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท
(“หุ้นที่เสนอขำยของบริษัท ฯ”) รวมถึงการให้ยืมหุ้นสามัญที่บริษัท ฯ ถืออยู่ใน บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน) แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) สาหรับกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจานวนที่จัด
จาหน่าย (Over-Allotment) ในจานวนไม่เกิน 340,500,000 หุ้น (“หุ้นที่ให้ยืม”) และการให้สิทธิแก่ผู้จัดหา
หุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ในการซื้อหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ในจานวนไม่เกิน 340,500,000 หุ้น
(“หุ้ น Option”) เพื่ อการส่ งคื น หุ้ น ที่ ผู้ จัด หาหุ้ น ส่ว นเกิ น (Over-Allotment Agent) ยืม จากบริษั ท ฯ ไม่ว่ า
ทั้ งหมดหรื อ บางส่ ว น อั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการจั ด สรรหุ้ น เกิ น กว่ า จ านวนที่ จั ด จ าหน่ า ย (Over-

Allotment) ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (การเสนอขายหุ้นที่เสนอขายของบริษัทฯ
การให้ยืมหุ้นที่ให้ยืมแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) และการให้สิทธิซื้อหุ้น Option แก่ผู้
จัด หาหุ้ น ส่ วนเกิ น รวมเรี ยกว่า “ธุ รกรรมกำรเสนอขำยหุ้ น ของบริษั ท ฯ”) และอนุ มั ติ ก ารมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรือ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมาย มี อานาจในการด าเนิ น การ
เกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) กาหนดราคาเสนอขาย
หุ้น และให้มีอานาจในการกระทาการใด ๆ ที่จาเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของ
บริษัทฯ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็น และ/หรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัท ฯ ลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสาร คาขออนุญาตต่าง ๆ
และหลักฐานที่จาเป็นและที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัท ฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ
และการยื่นคาขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้
สัตยาบันต่อการกระทาใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวได้ดาเนินการไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และมีอานาจใน
การดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นและสมควรเกี่ยวกับการธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัท ฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจานวนหุ้นได้ 6,988,248,161
หุ้น
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

6,988,248,161 เสียง
6,981,909,240 เสียง คิดเป็น 99.9093%
2,795,401 เสียง คิดเป็น 0.0400%
3,543,520 เสียง คิดเป็น 0.0507%
0 เสียง คิดเป็น 0.0000%

