
 
 
 
ที่ AFF010/2009 
 
วันที่  23 เมษายน 2552 
 
เร่ือง  แจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2552 
 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการ  
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (”บริษัท”) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
คร้ังที่ 1/2552 ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14:00 น. ณ หองประชุม 1111AB ชั้น 11 อาคาร 
ซี.พี. ทาวเวอร เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมไดมีมติ
ดังตอไปน้ี 
 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายน 
2551 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 โดยผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจํานวนหุนได 3,425,553,495 เสียง และมี
รายละเอียด ดังน้ี 

เห็นดวย  3,425,553,495  เสียง คิดเปน  100.00 % 
ไมเห็นดวย   -   เสียง คิดเปน      -   % 
งดออกเสียง   -   เสียง  
 

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่           

31 ธันวาคม 2551 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจํานวนหุนได 3,429,671,590 
เสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  3,429,671,590  เสียง คิดเปน  100.00 % 
ไมเห็นดวย   -   เสียง คิดเปน      -   % 
งดออกเสียง      11,229,190  เสียง  
 

4. อนุมัติการไมจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือสํารองตามกฎหมายเน่ืองจากทุนสํารองตามกฎหมายของ
บริษัทมีครบตามขอบังคับของบริษัทแลวและอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานในป 2551 โดยจายเงินปนผลประจําปในอัตราหุนละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค) 
คิดเปนรอยละ 72 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได สําหรับ
ผูถือหุนจํานวน 4,493,148,024 หุน รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 2,695,888,814.40 บาท โดย
จายเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ใหแกผูถือหุนตามกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี
สิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2552 และสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 16 มีนาคม 
2552 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2552 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไมจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือสํารองตามกฎหมายและอนุมัติการ 
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2551 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจํานวนหุนได 
3,443,431,925 เสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  3,443,431,925  เสียง คิดเปน  100.00 % 
ไมเห็นดวย   -   เสียง คิดเปน      -   % 
งดออกเสียง   -   เสียง  
 



5. เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการบริษัท
อีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

1. นายธนินท เจียรวนนท   ประธานกรรมการ 
รวมจํานวนหุนได 3,443,540,425 เสียง 
เห็นดวย  3,401,500,200 เสียง คิดเปน   98.78 % 
ไมเห็นดวย      42,040,225  เสียง คิดเปน     1.22 % 
งดออกเสียง     4,000 เสียง  
 
2. นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์   รองประธานกรรมการ 
รวมจํานวนหุนได 3,443,464,625 เสียง 
เห็นดวย  3,443,464,625 เสียง คิดเปน  100.00 % 
ไมเห็นดวย   -  เสียง คิดเปน      -  % 
งดออกเสียง            79,800 เสียง  
 
3. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงค    กรรมการ 
รวมจํานวนหุนได 3,443,464,625 เสียง 
เห็นดวย  3,441,514,025 เสียง คิดเปน   99.94 % 
ไมเห็นดวย        1,950,600  เสียง คิดเปน     0.06 % 
งดออกเสียง            79,800 เสียง  
 
4. นายสุภกิต เจียรวนนท   กรรมการ    
รวมจํานวนหุนได 3,443,464,625 เสียง 
เห็นดวย  3,379,360,000 เสียง คิดเปน   98.14 % 
ไมเห็นดวย       64,104,625 เสียง คิดเปน     1.86 % 
งดออกเสียง            79,800 เสียง   
 

6.   อนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท ดังน้ี  
 6.1 คาตอบแทนประจํารายเดือน ซ่ึงเปนอัตราเดิมตั้งแตที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท

คร้ังที่ 1/2547 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2547 ไดอนุมัติไว 
        บาท/คน/เดือน  
       ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    100,000      
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   80,000  
 ประธานกรรมการบริษัท 100,000  
 รองประธานกรรมการบริษัท   80,000  
 กรรมการบริษัท   40,000  
 6.2 เงินโบนัส อัตรารอยละ 0.50 ของเงินปนผลที่มีการจายใหผูถือหุน โดยประธาน

กรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพ่ือจัดสรรใหกรรมการบริษัท
แตละคน 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม รวมจํานวนหุนได 3,443,547,305 
เสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  3,432,184,534 เสียง คิดเปน   99.67 % 
ไมเห็นดวย   -  เสียง คิดเปน       -  % 
งดออกเสียง     6,000 เสียง คิดเปน     0.00  % 
ไมมีสิทธิออกเสียง 11,356,771 เสียง คิดเปน     0.33 % 
 

7. แตงตั้ง นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายไวโรจน 
จินดามณีพิทักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 และนางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3684 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2552 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจในการ
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทได และใหไดรับคาตอบแทนใน
การสอบบัญชี ประจําป 2552 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน



รวมประจําป และการสอบทานงบการเงินดังกลาวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส รวมเปนเงิน  
4,100,000 บาทตอป 

ที่ประชุมมีมติแตงตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัติคาตอบแทนในการสอบบัญชี ประจําป 2552 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน รวมจํานวนหุนได 3,443,556,488 เสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  3,443,556,488  เสียง คิดเปน  100.00 % 
ไมเห็นดวย   -   เสียง คิดเปน      -      % 
งดออกเสียง     6,000  เสียง  
 

8. รับทราบความคืบหนาการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพยและการไดมาและ
จําหนายไปซ่ึงสินทรัพยที่เกี่ยวของกับธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในตางประเทศของบริษัทและ
บริษัทยอย อันไดแกการที่บริษัทและ Lotus Distribution Investment Limited จําหนาย
สินทรัพยทั้งหมดใน Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (SLSC) 
ใหแก Chia Tai Enterprises International Limited ซ่ึงที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 
1/2550 เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2550 มีมติอนุมัติการเขาทํารายการน้ัน การทํารายการ
ดังกลาวไดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวเม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2551 มีผลทําให Yangtze 
Supermarket Investment Co., Ltd. และ SLSC สิ้นสุดสภาพการเปนบริษัทยอยของ
บริษัทและปจจุบันบริษัทไมมีภาระคงคางของการใหความชวยเหลือทางการเงินตอ SLSC 
ตามสัดสวนของการมีสวนไดเสียอีกตอไป    

 
 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
(นายเกรียงชัย  บุญโพธิ์อภิชาติ) 
รองกรรมการผูจัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ 
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


