
ที� IDR04/2014 
 
วันที�  24 เมษายน 2557 
 
เรื�อง  แจง้มตทิี�ประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจําปี 2557 
 บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 
 
เรยีน กรรมการและผูจั้ดการ  
 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 ตามที� บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) (“บรษัิท หรอื CPALL”) ไดจั้ดใหม้กีารประชมุผูถ้อื
หุน้สามญัประจําปี 2557 ในวันที� 24 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 3 อาคารคอน
แวนชั�นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที� 85/1 หมู่ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบล 
บางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ีและที�ประชมุไดม้มีตดิังตอ่ไปนี ้
 

1. รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ครัง้ที� 2/2556 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 19 กันยายน 
2556 

ที�ประชมุมมีตรัิบรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที� 2/2556 โดยผูถ้อืหุน้ที�มา
ประชมุในวาระนี ้รวมจํานวนหุน้ได ้ 7,153,569,474 หุน้  

งดออกเสยีง              4,655,600 หุน้ 
ออกเสยีงลงคะแนน 7,148,913,874 หุน้    

 เห็นดว้ย  7,148,913,774 เสยีง คดิเป็น  99.99 % 
 ไมเ่ห็นดว้ย       100 เสยีง คดิเป็น  0.01 % 

 
2. รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2556 
 
3. อนุมตังิบดลุและบญัชกํีาไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบญัชปีระจําปี สิน้สดุวันที� 31 ธันวาคม 

2556 
ที�ประชมุมมีตอินุมตังิบดลุและบญัชกํีาไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบญัชปีระจําปี สิน้สดุ
วันที� 31 ธันวาคม 2556 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุในวาระนี้ รวมจํานวนหุน้ได ้
7,159,691,542 หุน้  

งดออกเสยีง        4,594,700     หุน้ 
ออกเสยีงลงคะแนน 7,155,096,842 หุน้    

 เห็นดว้ย  7,155,096,742 เสยีง คดิเป็น 99.99 % 
 ไมเ่ห็นดว้ย                100 เสยีง คดิเป็น    0.01 % 

 
4. อนุมัตกิารไม่จัดสรรกําไรสุทธเิพื�อสํารองตามกฎหมายเนื�องจากทุนสํารองตามกฎหมายของ

บริษัทมีครบตามขอ้บังคับของบริษัทแลว้และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนนิงานในปี 2556 โดยจ่ายเงนิปันผลประจําปีในอัตราหุน้ละ 0.90 บาท (เกา้สบิสตางค)์ 
สําหรับผูถ้ือหุน้จํานวน 8,983,101,348 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 8,084,791,213.20 
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 79 ของกําไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการและหลังหักภาษีเงนิได ้
โดยจา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ตามกําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธไิดรั้บเงนิปันผลในวันที� 6 พฤษภาคม 
2557 (Record Date) และใหร้วบรวมรายชื�อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ โดยวธิปิีด
สมุดทะเบยีนในวันที� 7 พฤษภาคม 2557 และกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที� 20 พฤษภาคม 
2557  

 ที�ประชุมมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกําไรสุทธิเพื�อสํารองตามกฎหมายและอนุมัติการ 
จ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนนิงานในปี 2556 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุใน
วาระนี ้รวมจํานวนหุน้ได ้7,159,806,939 เสยีง ดังนี ้

 
 



งดออกเสยีง        4,594,700 หุน้ 
 ออกเสยีงลงคะแนน 7,155,212,239 หุน้  
 เห็นดว้ย 7,155,212,139 เสยีง คดิเป็น   99.99 % 
 ไมเ่ห็นดว้ย  100 เสยีง คดิเป็น     0.01 % 

 
5. เลอืกกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตําแหน่งตามวาระ 

ที�ประชมุมมีตเิลอืกกรรมการที�พน้จากตําแหน่งตามวาระกลับเขา้มาเป็นกรรมการบรษัิทอกี
วาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนนดังนี ้
 

1. นายประเสรฐิ จารพุนชิ   กรรมการ  
ผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุในวาระนี ้รวมจํานวนหุน้ได ้ 7,159,833,135  หุน้ 
งดออกเสยีง 8,712,900   หุน้  
ออกเสยีงลงคะแนน 7,151,120,235 หุน้    

 เห็นดว้ย  5,063,409,762   เสยีง คดิเป็น 70.81 % 
 ไมเ่ห็นดว้ย   2,087,710,473   เสยีง คดิเป็น 29.19 % 

 
2. นายณรงค ์เจยีรวนนท ์  กรรมการ 

  ผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุในวาระนี ้รวมจํานวนหุน้ได ้ 7,159,840,409  หุน้ 
งดออกเสยีง  4,596,800       หุน้ 
ออกเสยีงลงคะแนน 7,155,243,609 หุน้    

 เห็นดว้ย  6,807,066,949   เสยีง คดิเป็น  95.13 % 
 ไมเ่ห็นดว้ย  348,176,660 เสยีง คดิเป็น   4.87  % 
 

3. นายพทิยา เจยีรวสิฐิกลุ  กรรมการ 
ผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุในวาระนี ้รวมจํานวนหุน้ได ้ 7,159,840,541  หุน้ 
งดออกเสยีง  10,561,800       หุน้ 
ออกเสยีงลงคะแนน 7,149,278,741 หุน้    

 เห็นดว้ย  5,846,699,434   เสยีง คดิเป็น  81.78 % 
 ไมเ่ห็นดว้ย  1,302,579,307 เสยีง คดิเป็น  18.22 % 

 
4. นายปิยะวัฒน ์ฐติะสทัธาวรกลุ กรรมการ 
ผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุในวาระนี ้รวมจํานวนหุน้ได ้ 7,159,844,941  หุน้ 
งดออกเสยีง  10,560,600   หุน้ 
ออกเสยีงลงคะแนน 7,149,284,341 หุน้    

 เห็นดว้ย  5,846,705,034 เสยีง คดิเป็น  81.78 % 
 ไมเ่ห็นดว้ย  1,302,579,307 เสยีง คดิเป็น  18.22  % 

  
5. นายอํารงุ สรรพสทิธิว์งศ ์  กรรมการ 
ผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุในวาระนี ้รวมจํานวนหุน้ได ้ 7,159,926,842  หุน้ 
งดออกเสยีง  10,561,800   หุน้ 
ออกเสยีงลงคะแนน 7,149,365,042 หุน้    

 เห็นดว้ย  5,847,688,435   เสยีง คดิเป็น  81.79  % 
 ไมเ่ห็นดว้ย  1,301,676,607 เสยีง คดิเป็น  18.21 % 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท ดังนี ้ 
6.1 คา่ตอบแทนประจํารายเดอืน  

           บาท/คน  
       ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ    100,000      
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ   90,000  
 กรรมการอสิระ   60,000 
 ประธานกรรมการ 100,000  
 รองประธานกรรมการ   90,000  
 กรรมการ   40,000 
 

6.2 เงนิโบนัส  
 อตัรารอ้ยละ 0.50 ของปันผลที�มกีารจา่ยใหผู้ถ้อืหุน้ โดยประธานกรรมการเป็นผูพ้จิารณา
กําหนดจํานวนเงนิที�เหมาะสมเพื�อจัดสรรใหก้รรมการบรษัิทแตล่ะคน 
 

ที�ประชมุมมีตอินุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการบรษัิท ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสาม 
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุโดยผูถ้อืหุน้ที�เป็นกรรมการไมม่สีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุในวาระนี ้รวมจํานวนหุน้ได ้ 7,160,754,272 หุน้  
 ไมม่สีทิธอิอกเสยีง  รวม    11,055,017 หุน้ คดิเป็น  0.15 % 

มสีทิธอิอกเสยีง     รวม 7,149,699,255 หุน้ 
 เห็นดว้ย  7,060,765,161 เสยีง คดิเป็น 98.60 % 
 ไมเ่ห็นดว้ย  84,336,794 เสยีง คดิเป็น   1.18 % 
 งดออกเสยีง  4,597,300 เสยีง คดิเป็น    0.07 % 

 
 
7. แตง่ตัง้ นายเจรญิ ผูส้มัฤทธิเ์ลศิ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที� 4068 นายวรีะชยั รัตน

จรัสกลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที� 4323 และนางมัญชภุา สงิหส์ขุสวัสดิ ์ ผูส้อบ
บัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที� 6112 แห่งบรษัิท เคพเีอ็มจภีมูไิชย สอบบัญช ี จํากัด เป็น
ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจําปี 2557 โดยใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึ�งมอํีานาจในการ
ตรวจสอบบัญชแีละแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิทได ้ และใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนใน
การสอบบญัช ีประจําปี 2557 สําหรับการตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวม
ประจําปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงิน  
4,600,000 บาทตอ่ปี 

 
ที�ประชมุมมีตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละอนุมัตคิ่าตอบแทนในการสอบบัญช ีประจําปี 2557 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุในวาระนี ้รวมจํานวนหุน้ได ้ 7,161,846,168  หุน้ 

งดออกเสยีง  4,595,300 หุน้ 
ออกเสยีงลงคะแนน 7,157,250,868 หุน้    

 เห็นดว้ย  7,144,052,668 เสยีง คดิเป็น 99.82  % 
 ไมเ่ห็นดว้ย  13,198,200 เสยีง คดิเป็น  0.18 % 

 
 

8. อนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้วงเงนิรวมไมเ่กนิ 90,000 ลา้นบาท เพื�อใชสํ้าหรับชําระคนื
หนี้เงนิกู ้และ/หรอืใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ ทัง้นี้เมื�อรวมวงเงนิสําหรับการออกและ
เสนอขายหุน้กูค้รัง้นี้กับวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูท้ี�ไดรั้บการอนุมัตจิากที�ประชุม
วสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที� 2/2556 เมื�อวันที� 19 กันยายน 2556 จํานวนไมเ่กนิ 90,000 ลา้นบาท
แลว้ วงเงนิรวมทัง้สิน้สําหรับการออกและเสนอขายหุน้กูท้ัง้ 2 ครัง้รวมไมเ่กนิ 180,000 ลา้น
บาท ทัง้นี ้หากมกีารซือ้คนื และ/หรอื ไถถ่อนหุน้กูไ้มว่า่ดว้ยกรณีใดๆ อนัมผีลใหเ้งนิตน้คงคา้ง
ของหุน้กูล้ดลง ใหบ้ริษัทสามารถออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ�มเตมิไดอ้ีก ภายใตเ้งื�อนไข
ดังกล่าวขา้งตน้ โดยมอบหมายให ้นายกอ่ศักดิ ์ไชยรัศมศีักดิ ์และ นายอํารุง สรรพสทิธิว์งศ ์
กรรมการบรษัิท เป็นคณะบคุคล มอํีานาจในการดําเนนิการใดๆ อนัจําเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการ
ออกและเสนอขายหุน้กูด้ังกล่าว เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที�กําหนด ซึ�งรวมถงึแต่ไม่จํากัด



เพยีงการพจิารณากําหนดเงื�อนไขและรายละเอยีดต่างๆ ของหุน้กูท้ี�จะออกในแต่ละครัง้ เชน่ 
มลูคา่ที�ตราไว ้ราคาเสนอขายตอ่หน่วย อตัราดอกเบีย้ วธิกีารจัดสรร รายละเอยีดการเสนอขาย 
เป็นตน้ การลงนามสญัญาและเอกสารต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ
ที�เกี�ยวขอ้ง เป็นตน้ 

 
ที�ประชมุมมีตอินุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมอบหมายใหน้ายกอ่ศักดิ ์ไชยรัศมี
ศักดิ ์และ นายอํารุง สรรพสทิธิว์งศ์ กรรมการบรษัิท เป็นคณะบุคคลมีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆอันจําเป็นและเกี�ยวเนื�องกับการออกและเสนอขายหุน้กูด้ังกล่าว ดว้ย
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ สามในสี� ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถ้ือหุ น้ที�มาประชุมในวาระนี้ รวมจํานวนหุน้ได ้
7,161,884,385 หุน้  
 ไมม่สีทิธอิอกเสยีง   รวม     0 หุน้ คดิเป็น     - % 
 มสีทิธอิอกเสยีง      รวม 7,161,884,385 หุน้ 
 เห็นดว้ย  6,953,875,773 เสยีง คดิเป็น  97.10 % 
 ไมเ่ห็นดว้ย  203,415,812     เสยีง คดิเป็น  2.84 % 
 งดออกเสยีง  4,592,800 เสยีง คดิเป็น  0.06  % 

 
 

จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
 
(นายเกรยีงชยั  บญุโพธิอ์ภชิาต)ิ 
รองกรรมการผูจั้ดการ 
ผูม้อํีานาจรายงานสารสนเทศ 


