
ที่ AFF010/2010 
 
วันที่  29 เมษายน 2553 
 
เร่ือง  แจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการ  
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท หรือ CPALL”) ไดจัดใหมีการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14:00 น. ณ หองประชุม ชั้น 3 
อาคารคอนแวนชั่นฮอลล สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน 85/1 หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบล 
บางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และที่ประชุมไดมีมติดังตอไปน้ี 
 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2552 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 
2552 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2552 โดยผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจํานวนหุนได 3,889,996,174 เสียง และมี
รายละเอียด ดังน้ี 

เห็นดวย  3,889,996,174  เสียง คิดเปน  100.00 % 
ไมเห็นดวย   -   เสียง คิดเปน      -   % 
งดออกเสียง        9,050,532  เสียง  
 

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 
 
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่           

31 ธันวาคม 2552 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจํานวนหุนได 3,882,982,474 
เสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  3,882,982,474  เสียง คิดเปน  100.00 % 
ไมเห็นดวย   -   เสียง คิดเปน      -   % 
งดออกเสียง      16,098,990  เสียง  
 

4. อนุมัติการไมจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือสํารองตามกฎหมายเน่ืองจากทุนสํารองตามกฎหมายของ
บริษัทมีครบตามขอบังคับของบริษัทแลวและอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานในป 2552 โดยจายเงินปนผลประจําปในอัตราหุนละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค) 
คิดเปนรอยละ 78 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได สําหรับ
ผูถือหุนจํานวน 4,493,148,024 หุน รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 3,594,518,419.20 บาท โดย
จายเงินปนผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ใหแกผูถือหุนตามกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี
สิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อ
ตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2553 

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไมจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือสํารองตามกฎหมายและอนุมัติการ 
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2552 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจํานวนหุนได 
3,890,396,720 เสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  3,890,396,720  เสียง คิดเปน  100.00 % 
ไมเห็นดวย   -   เสียง คิดเปน      -   % 
งดออกเสียง        8,701,000  เสียง  
 



5. เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมเติม 
ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการบริษัท
อีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
 

1. ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
รวมจํานวนหุนได 3,890,406,428 เสียง 
เห็นดวย  3,890,405,328 เสียง คิดเปน   99.99 % 
ไมเห็นดวย              1,100  เสียง คิดเปน     0.00 % 
งดออกเสียง        8,701,000 เสียง  
 
2. นายปรีดี บุญยัง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
รวมจํานวนหุนได 3,890,408,933 เสียง 
เห็นดวย  3,856,924,433 เสียง คิดเปน  99.14 % 
ไมเห็นดวย       33,484,500 เสียง คิดเปน    0.86 % 
งดออกเสียง        8,706,000 เสียง  
 
3. นายผดุง เตชะศรินทร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
รวมจํานวนหุนได 3,890,413,933 เสียง 
เห็นดวย  3,856,929,433 เสียง คิดเปน   99.14 % 
ไมเห็นดวย       33,484,500 เสียง คิดเปน     0.86 % 
งดออกเสียง        8,701,000 เสียง  
 
4. ศ. ศุภชัย พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ 
รวมจํานวนหุนได 3,890,424,577 เสียง 
เห็นดวย  3,890,402,477 เสียง คิดเปน   99.99 % 
ไมเห็นดวย            22,100  เสียง คิดเปน     0.00 % 
งดออกเสียง        8,701,000 เสียง   
 
5. นายอดิเรก ศรีประทักษ กรรมการ    
รวมจํานวนหุนได 3,876,665,335 เสียง 
เห็นดวย  3,303,987,892 เสียง คิดเปน   85.23 % 
ไมเห็นดวย     572,677,443 เสียง คิดเปน   14.77 % 
งดออกเสียง       22,498,000 เสียง  
 

นอกจากน้ี ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการใหมเพ่ิมเติม ดวยคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
 

1. พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ กรรมการอิสระ 
รวมจํานวนหุนได 3,401,589,324 เสียง 
เห็นดวย  3,401,542,581 เสียง คิดเปน   99.99 % 
ไมเห็นดวย            46,743  เสียง คิดเปน     0.00 % 
งดออกเสียง     497,574,011 เสียง  
 
2. นายธานินทร บูรณมานิต กรรมการ 
รวมจํานวนหุนได 3,401,589,324 เสียง 
เห็นดวย  3,397,342,224 เสียง คิดเปน  99.88 % 
ไมเห็นดวย        4,247,100  เสียง คิดเปน    0.12 % 
งดออกเสียง     497,574,011 เสียง  

 
 
 



6. อนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการของบริษัทใหมเปนดังน้ี  
 “นายก อศั กดิ์  ไชย รัศ มีศั กดิ์  ห รือนายพิทยา  เ จี ยรวิ สิ ฐกุ ล  ห รือนายปย ะวัฒน  
 ฐิตะสัทธาวรกุล หรือนายธานินทร บูรณมานิต คนใดคนหน่ึงลงนามรวมกับนายสุภกิต  
 เจียรวนนท หรือนายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ หรือนายณรงค เจียรวนนท หรือนายประเสริฐ 
 จารุพนิช หรือนายอดิเรก ศรีประทักษ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท” 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการของบริษัทเพ่ือใหสอดคลอง
กับการเพ่ิมเติมกรรมการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจํานวนหุนได 3,890,180,992 เสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  3,890,179,892  เสียง คิดเปน  99.99 % 
ไมเห็นดวย     1,100  เสียง คิดเปน    0.00 % 
งดออกเสียง        8,985,443  เสียง  

 
7. อนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท ดังน้ี  

7.1 คาตอบแทนประจํารายเดือน ซ่ึงเปนอัตราเดิมตั้งแตที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท
คร้ังที่ 1/2547 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2547 ไดอนุมัติไว 

        บาท/คน/เดือน  
       ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    100,000      
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   80,000  
 กรรมการอิสระ   40,000 
 ประธานกรรมการบริษัท 100,000  
 รองประธานกรรมการบริษัท   80,000  
 กรรมการบริษัท   40,000  

7.2 เงินโบนัส อัตรารอยละ 0.50 ของเงินปนผลที่มีการจายใหผูถือหุน โดยประธานกรรมการ
บริษัทจะเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพ่ือจัดสรรใหกรรมการบริษัทแต
ละคน 

 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยผูถือหุนที่เปนกรรมการไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน รวมจํานวนหุนได 3,899,166,435 เสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  3,849,739,211 เสียง คิดเปน   98.73 % 
ไมเห็นดวย      33,484,500  เสียง คิดเปน     0.86  % 
งดออกเสียง        8,983,700 เสียง คิดเปน     0.23  % 
ไมมีสิทธิออกเสียง   6,959,024 เสียง คิดเปน     0.18  % 

 
8. แตงตั้ง นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายไวโรจน 

จินดามณีพิทักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 และนางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3684 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2553 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจในการ
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทได และใหไดรับคาตอบแทนใน
การสอบบัญชี ประจําป 2553 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน
รวมประจําป และการสอบทานงบการเงินดังกลาวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส รวมเปนเงิน  
4,100,000 บาทตอป 

ที่ประชุมมีมติแตงตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัติคาตอบแทนในการสอบบัญชี ประจําป 2553 
ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน รวมจํานวนหุนได 3,890,465,435 เสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  3,886,777,935  เสียง คิดเปน  99.91 % 
ไมเห็นดวย        3,687,500 เสียง คิดเปน    0.09 % 
งดออกเสียง           8,701,000  เสียง  
 

9. อนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3 วัตถุประสงคของบริษัท เพ่ือ
รองรับกับประเภทการคาและธุรกิจที่เพ่ิมข้ึน โดยขอแกไขวัตถุประสงคขอ 9 และเพ่ิมเติม
วัตถุประสงคจากเดิมมีจํานวน 73 ขอ เพ่ิมเปน 76 ขอ ดังตอไปน้ี 



แกไข 
(เดิม) 9) ประกอบกิจการการคาอาหารสด อาหารแหง อาหารสําเร็จรูป เคร่ืองกระปอง 

เคร่ืองปรุงอาหาร เคร่ืองดื่ม สุรา เบียร บุหร่ี และเคร่ืองบริโภคอื่น 
(ใหม) 9) ประกอบกิจการภัตตาคาร รานอาหาร ผลิต นําเขาเพ่ือจําหนาย จําหนาย และ

กิจการคาอาหารทุกชนิด รวมถึงอาหารประเภทขาวกลอง อาหารแชเย็น อาหาร
แชแข็ง อาหารสด อาหารแหง อาหารสําเร็จรูป อาหารกระปอง เคร่ืองปรุงรส
อาหาร เคร่ืองดื่ม สุรา เบียร บุหร่ี ขนมหวาน ไอศครีม เบเกอร่ีตางๆ และเคร่ือง
บริโภคอื่นๆ 

เพ่ิมเติม 
74) ประกอบธุรกิจบริการในการรับบริหารการจัดการธุรกิจรานอาหาร บริการจัดเลี้ยงนอก

สถานที่และธุรกิจที่เกี่ยวของอยางอื่นไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน 
75) ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง เพ่ือการขายอาหารที่ปรุงสําเร็จใหผูซ้ือสามารถ

บริโภคไดทันที 
76) บริการจัดสงและขายสินคาทุกชนิดรวมถึงสินคาประเภทอาหารพรอมบริโภคถึง

สถานที่ตางๆ ตามที่ลูกคาตองการ  
 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3 วัตถปุระสงค
ของบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจํานวนหุนได 3,899,166,435 เสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  3,889,612,435  เสียง คิดเปน  99.76 % 
ไมเห็นดวย          570,300 เสียง คิดเปน    0.01 % 
งดออกเสียง        8,983,700  เสียง คิดเปน    0.23 % 
 

10. การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพยที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหุนกูแปลง
สภาพของ Chia Tai Enterprises International Limited (CTEI) ภายในไตรมาส 3 ป 
2553 ดังน้ี  

 
10.1 เปลี่ยนการลงทุนในหุนกูแปลงสภาพ (Convertible Bond หรือ CB) ที่ออกโดย 
CTEI ซ่ึงสามารถแปลงเปนหุนสามัญของ CTEI ที่ถือโดย CPALL และ Lotus 
Distribution Investment Limited (LDI) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ CPALL ในจํานวน
มูลคาหนาตั๋วทั้งหมดของ CB ซ่ึงเทากับ 1,519.9 ลานเหรียญฮองกง เปนการลงทุนใน
หุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ (Convertible Preferred Shares) ที่สามารถแปลงเปนหุน
สามัญของ CTEI ไดในจํานวน 3,897,110,334 หุน และ 
 
10.2 เขาทําสัญญาใหสิทธิซ้ือขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI โดยใหสิทธิ 
CPALL และ LDI ในการขาย Convertible Preferred Shares จํานวนไมเกิน 
3,897,110,334 หุน (คิดเปนสัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของจํานวนหุนบุริมสิทธิ์แปลง
สภาพที่ถือโดย CPALL และ LDI) ใหแก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (CPG) 
หรือบุคคลที่ CPG กําหนด ซ่ึงทาง CPG ไดกําหนดให C.P. Holding (BVI) 
Investment Company Limited (CPH) เปนผูเขาทําสัญญาภายใน 180 วันนับจาก
วันที่เขาทํารายการที่ราคา 0.248 เหรียญฮองกงตอหุน โดยไดรับชําระราคาเปนเงินสด
จํานวนไมเกิน 966.5 ลานเหรียญฮองกง ในขณะเดียวกัน ใหสิทธิ CPH ในการซ้ือ 
Convertible Preferred Shares จํานวนไมเกิน 1,948,555,167 หุน (คิดเปนสัดสวนไม
เกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพที่ถือโดย CPALL และ LDI) จาก 
LDI ภายใน 180 วันนับจากวันที่เขาทํารายการที่ราคา 0.276 เหรียญฮองกงตอหุน โดย
ไดรับชําระราคาเปนเงินสดจํานวนไมเกิน 537.8 ลานเหรียญฮองกง 
 
ที่ประชุมมีมติไมอนุมัติรายการตามขอ 10 น้ี ดวยคะแนนเสียงที่เห็นดวยนอยกวาสามใน
สี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม
นับสวนของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย รวมจํานวนหุนได 
2,000,051,550 เสียง ดังน้ี 
 



เห็นดวย  1,451,518,519  เสียง คิดเปน   72.57 % 
ไมเห็นดวย      74,691,400 เสียง คิดเปน     3.74 % 
งดออกเสียง     473,841,631 เสียง  คิดเปน    23.69 % 
ไมมีสิทธิออกเสียง 2,041,086,414 เสียง   
 

อยางไรก็ตาม  ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแลว มีผูถือหุนซ่ึงเปน
กองทุนตางประเทศและไดมอบฉันทะใหกับคัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเปนผู
ประชุมและออกเสียง  ไดสอบถามมายังบริษัทเกี่ยวกับจํานวนหุนที่งดออกเสียงซ่ึงมีจํานวน
ทั้งสิ้นรอยละ 23.69 โดยผูถือหุนรายดังกลาวไดแจงวาตนไดแสดงความจํานงในการออก
เสียงเห็นดวยในวาระน้ี แตจากการตรวจสอบของบริษัทปรากฎวาคัสโตเดียน (custodian) 
รายดังกลาวไดลงคะแนนงดออกเสียงทั้งหมด ซ่ึงอาจไมตรงกับความประสงคของผูถือหุน
รายดังกลาว ดังน้ันบริษัทจึงไดประสานงานกับคัสโตเดียน (custodian) เพ่ือตรวจสอบ
ขอเท็จจริง รวมทั้งจะตรวจสอบดวยวามีกรณีในลักษณะเดียวกันกับผูถือหุนอื่นอีกหรือไม 
ทั้งน้ีหากมีความคืบหนาหรือการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 10 น้ี อยางใดใด 
บริษัทจะแจงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผูลงทุนทราบทันที 

 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
(นายเกรียงชัย  บุญโพธิ์อภิชาติ) 
รองกรรมการผูจัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ 
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


