
 
 
 
ที่ AFF011/2008 
 
วันที่  24 เมษายน 2551 
 
เร่ือง  แจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 
 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการ  
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (”บริษัท”) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
คร้ังที่ 1/2551 ในวันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 14:00 น. ณ หองประชุม 1111A ชั้น 11 อาคาร ซี.
พี. ทาวเวอร เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมไดมีมติ
ดังตอไปน้ี 
 

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2550 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 
2550 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2550 ดวยคะแนนเสียง
ขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวม
จํานวนหุนได 2,846,278,084 เสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  2,846,278,084 เสียง คิดเปน 100.00 % 
ไมเห็นดวย   -   เสียง คิดเปน      -   % 
งดออกเสียง   -   เสียง  
 

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2550 
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่           

31 ธันวาคม 2550 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจํานวนหุนได 2,846,561,586 เสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  2,834,532,096 เสียง คิดเปน 100.00 % 
ไมเห็นดวย   -   เสียง คิดเปน      -   % 
งดออกเสียง      12,029,490 เสียง  
 

4. อนุมัติการไมจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือสํารองตามกฎหมายเน่ืองจากทุนสํารองมีครบตาม
ขอบังคับของบริษัทแลวและอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2550 
โดยจายเงินปนผลประจําปในอัตราหุนละ 0.35 บาท (สามสิบหาสตางค) คิดเปนรอยละ 63 
ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได สําหรับผูถือหุนเดิม
จํานวน 4,470,224,988 หุน และผูถือหุนจากการใชสิทธิซ้ือหุนจากใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ัง
ที่ 7/2551 ตามโครงการ ESOP เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2551 จํานวน 11,330,813 หุน รวม
เปนเงินปนผลที่จายเปนเงินทั้งสิ้น 1,568,544,530.35 บาท โดยจายเงินปนผลในวันที่ 15 
พฤษภาคม 2551 ใหแกผูถือหุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 4 เมษายน 2551 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไมจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือสํารองตามกฎหมายและอนุมัติการ 
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2550 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจํานวนหุนได 
2,846,606,598 เสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  2,846,604,898 เสียง คิดเปน 100.00 % 
ไมเห็นดวย   -   เสียง คิดเปน      -   % 
งดออกเสียง              1,700 เสียง  
 



5. เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการบริษัท
อีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

1. นายประเสริฐ จารุพนิช   กรรมการ 
รวมจํานวนหุนได 2,849,888,698 เสียง 
เห็นดวย  2,802,099,498 เสียง คิดเปน   99.01 % 
ไมเห็นดวย      28,118,400  เสียง คิดเปน     0.99 % 
งดออกเสียง      19,670,800 เสียง  
 
2. นายณรงค เจียรวนนท   กรรมการ 
รวมจํานวนหุนได 2,856,846,506 เสียง 
เห็นดวย  2,771,560,586 เสียง คิดเปน   97.69 % 
ไมเห็นดวย      65,615,120  เสียง คิดเปน     2.31  % 
งดออกเสียง      19,670,800 เสียง  
 
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล    กรรมการ 
รวมจํานวนหุนได 2,860,430,906 เสียง 
เห็นดวย  2,812,641,706 เสียง คิดเปน   99.01 % 
ไมเห็นดวย      28,118,400  เสียง คิดเปน     0.99  % 
งดออกเสียง      19,670,800 เสียง  
 
4. นายปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล  กรรมการ    
รวมจํานวนหุนได 2,860,434,906 เสียง 
เห็นดวย  2,812,645,706 เสียง คิดเปน   99.01 % 
ไมเห็นดวย      28,118,400  เสียง คิดเปน     0.99  % 
งดออกเสียง      19,670,800 เสียง  
 

6.   อนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทซ่ึงเปนอัตราเดิมตั้งแต วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ดังน้ี 
        บาท/คน/เดือน  
       ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    100,000      
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   80,000  
 ประธานกรรมการบริษัท 100,000  
 รองประธานกรรมการบริษัท   80,000  
 กรรมการบริษัท   40,000  

 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม รวมจํานวนหุนได 2,860,434,906 
เสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  2,839,608,671 เสียง คิดเปน   99.27 % 
ไมเห็นดวย        9,847,800  เสียง คิดเปน     0.35  % 
งดออกเสียง              1,700 เสียง คิดเปน     0.00  % 
ไมมีสิทธิออกเสียง  10,976,735 เสียง คิดเปน     0.38 % 
 

7. แตงตั้ง นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นางสาว
สมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3731 นายไวโรจน จินดามณี
พิทักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 และนางสาวพรรณทิพย กุลสันติธํารงค 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4208 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2551 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจในการ
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทได และใหไดรับคาตอบแทนใน
การสอบบัญชี ประจําป 2551 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน
รวมประจําป และการสอบทานงบการเงินดังกลาวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส รวมเปนเงิน  
4,000,000 บาทตอป 



 
ที่ประชุมมีมติแตงตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัติคาตอบแทนในการสอบบัญชี ประจําป 2551 
ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน รวมจํานวนหุนได 2,860,434,906 เสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  2,860,434,906 เสียง คิดเปน 100.00 % 
ไมเห็นดวย   -   เสียง คิดเปน      -   % 
งดออกเสียง   -   เสียง  
 
 
 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
(นายเกรียงชัย  บุญโพธิ์อภิชาติ) 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ 
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


