
 
 
 
ที่ AFF004/2008 
 
วันที่  28 กุมภาพันธ 2551 
 
เร่ือง  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2551 
 การจายเงินปนผลประจําป 2550 และประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 
 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการ  
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนใหทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 เวลา 15:00-18:00 น. ณ หองประชุมบอรดรูม 
อาคารทรูทาวเวอร เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ไดมีมติที่สําคัญดังน้ี 
 

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสําหรับป 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และใหเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป นอกจากน้ียังรับทราบผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี โดยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการ
บัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนได
เสียเปนวิธีราคาทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวน้ี ทําใหบริษัทตองปรับงบ
การเงินเฉพาะกิจการยอนหลัง และงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป สิ้นสุดวันที่             
31 ธันวาคม 2549 ที่นําไปแสดงในงบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพ่ือ
การเปรียบเทียบจึงไดรับการปรับปรุงใหมดวย ดังน้ี 

 
(หนวย : ลานบาท)         2549 
งบกําไรขาดทุน  ม.ค.-ธ.ค.  
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549  
กําไรสุทธิกอนการปรับยอนหลัง   1,332 
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย                                                      198 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ลดลง)            (518) 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย เพ่ิมข้ึน           1,203 
กําไรสุทธิหลังการปรับยอนหลัง                                             2,215 
กําไรสุทธิ เพ่ิมข้ึน                                                               883        
กําไรตอหุน เพ่ิมข้ึน (บาท)                                                0.20 
 

นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว ทําใหกําไรสุทธิที่รายงานในงบ
การเงินเฉพาะกิจการสําหรับแตละป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ที่ปรับปรุงใหมมี
จํานวนที่แตกตางจากกําไรสุทธิที่รายงานไวในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวด
เดียวกันของแตละป ซ่ึงกระทบยอดความแตกตางดังกลาวไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(หนวย : ลานบาท) 2550                        2549        
            
งบกําไรขาดทุน 
สําหรับป (ม.ค. - ธ.ค.) 
กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 2,504   2,215 
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย                                           (315)                       (198) 
กลับรายการขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน 
   ในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน     44           
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 
   ตามวิธีสวนไดเสีย – สุทธิ       4  
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทยอย        
   และบริษัทรวม ตามวิธีสวนไดเสีย – สุทธิ  (777)    (685) 
กําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,460                       1,332 
  

อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวเปนเพียงการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติทางบัญชีในการรับรูเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการเทาน้ัน 
ไมมีผลกระทบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยแตอยางใด และมิไดทําใหพ้ืนฐานในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป 

 
2. มีมติใหจายเงินปนผลสําหรับป 2550 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.35 บาท สําหรับผูถือ

หุนเดิมจํานวน 4,470,224,988 หุน และผูถือหุนใหมจากการใชสิทธิซ้ือหุนคร้ังที่ 7/2551 
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันที่ 15 มีนาคม 2551 สูงสุดไมเกิน 11,521,435 หุน รวมเปน
เงินปนผลทั้งสิ้นไมเกิน 1,568,611,248 บาท คิดเปนอัตรารอยละ 63 ของกําไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได โดยจายใหแกผูถือหุนตามทะเบียนรายชื่อผูถือ
หุน ณ วันที่ 4 เมษายน 2551 ซ่ึงเปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน การใหสิทธิดังกลาว
ของบริษัทยังมีความไมแนนอนเน่ืองจากตองรอมติจากที่ประชุมผูถือหุน และไดกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 การจายเงินปนผลดังกลาวจะเสนอใหที่ประชุมผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
3. มีมติใหแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระโดยกรรมการที่ตองพนจาก

ตําแหนงตามวาระในคร้ังน้ี ไดแก นายประเสริฐ จารุพนิช, นายณรงค เจียรวนนท, นายพิทยา 
เจียรวิสิฐกุล และนายปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล และจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีละตําแหนงแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระในคร้ังน้ี
ตอไป 

 
4. มีมติสําหรับคาตอบแทนกรรมการบริษัท ซ่ึงเปนอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ

บริษัทคร้ังที่ 1/2547 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2547 ไดอนุมัติไวดังน้ี 
 
        บาท/คน/เดือน จํานวน(คน) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    100,000      1 
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   80,000 2 
 ประธานกรรมการบริษัท 100,000 1 
 รองประธานกรรมการบริษัท   80,000 1 
 กรรมการบริษัท   40,000 7 
 รวม 720,000   12 
      และจะไดเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
5. มีมติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีคือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน

เลขที่ 4068 นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3731 
นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 และนางสาว
พรรณทิพย กุลสันติธํารงค ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4208 เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทประจําป 2551 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทได และใหไดรับคาตอบแทนจํานวน 4,000,000 



บาทตอป การแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาตอบแทนดังกลาว จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
6. มีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 

เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 1111 A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร เลขที่ 313 ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดใหปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือ
สิทธิในการเขาประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 และสิทธิไดรับเงินปนผล ตั้งแตเวลา 
12.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2551 เปนตนไปจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ และมีระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 
1.  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 
2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงาน

ของบริษัทในรอบปที่ผานมา 
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
4.  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล  
5.  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
6.  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท 
7.  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
8.  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

 
7. มีมติอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันระหวางบริษัท ซี.พี.คาปลีกและการตลาด จํากัด ซ่ึง

เปนบริษัทยอยของ CPALL กับบริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ จํากัด ในโครงการงานระบบไฟฟา
ของงานกอสรางที่พักอาศัยพนักงาน โดยมีมูลคาของรายการ 17.12 ลานบาท ดังมี
รายละเอียดที่ปรากฎในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามเอกสารแนบ 

 
8. รับทราบการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. 

(YSI) ในการเขาซ้ือหุนทุนบริษัท Chia Tai Lotus (Shanghai) Ltd. และบริษัท Chia Tai 
Trading (Luoyang) Ltd. จากบริษัท Chia Tai Enterprises International Ltd. (CTEI)  
โดยจะทําการซ้ือหุนในแตละบริษัทในสัดสวนรอยละ 54 ในราคาตามมูลคาทางบัญชี (Book 
value) มีมูลคารวมทั้งสิ้น 54 เหรียญสหรัฐ เพ่ือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ การปรับ
โครงสรางธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในประเทศจีน 

 
9. รับทราบการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการคิดคาตอบแทนการรับความชวยเหลือทาง

การเงินของ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (SLS) ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยของบริษัท กับบริษัท Dignity Group Ltd. (Dignity) ซ่ึงเปนบุคคลเกี่ยวโยงกัน โดยมี
มูลคาของรายการ คือดอกเบี้ยรวม ประมาณ 0.95 ลานเรนมินบิ (ประมาณ 4.36 ลานบาท) 
ตอป โดยอางถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4/2550 เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2550 
อนุมัติการทํารายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการรับความชวยเหลือทางการเงินของ SLS กับ 
Shanghai Zunrong Yingyi Real Estate Management Co., Ltd. (Zunrong) โดยเปน
การกูยืมเงินระยะสั้นแบบไมมีหลักประกัน และในวันที่ 28 ธันวาคม 2550 Zunrong ไดโอน
ลูกหน้ี SLS รวมทั้งเง่ือนไข และสิทธิเรียกรองตางๆ ในหน้ีทั้งหมดตามเง่ือนไขเดิมใหกับ 
Dignity ซ่ึงถือหุนทางตรงใน Zunrong ในสัดสวนรอยละ 100 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
(นายเกรียงชัย  บุญโพธิ์อภิชาติ) 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ 
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 



บริษัท ซพีี ออลล จํากัด (มหาชน) 
สารสนเทศการเขาทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกันเกี่ยวกบั 
การวาจางผูรับเหมางานระบบไฟฟาของบริษัทยอย 

 
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (“CPALL”)   คร้ังที่ 1/2551 

เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 ไดพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ซี.พี.คา
ปลีกและการตลาด จํากัด (“CPRAM”) ในการวาจางบริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ จํากัด (“KSP”) เปน
ผูรับเหมางานระบบไฟฟาของงานกอสรางที่พักอาศัยพนักงาน ณ บริเวณโรงงานอาหารสําเร็จรูป
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
1. วัน เดือน ป ที่เขาทํารายการ 
 เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 2551 
 
2. คูสัญญาที่เกี่ยวของ 

ผูวาจาง  : CPRAM (บริษัทยอยของ CPALL) 
ผูรับจาง  : KSP 
 

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ  
CPRAM ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสินคาประเภทอาหารแชแข็งและเบเกอร่ี   ตองการ

วาจางผูรับเหมางานระบบไฟฟาของงานกอสรางที่พักอาศัยพนักงาน   จึงไดดําเนินกระบวนการใน
การคัดเลือกผูรับเหมา   สรุปไดดังน้ี 

• CPRAM ติดตอเชิญผูรับเหมาเขารวมประมูลงานดวยระบบ E-Auction ซ่ึงมีผูผานการ 
      พิจารณาและยินดเีขารวมประมูลรวม 4 ราย  
• ผลจากการตรวจสอบขอมูลรายละเอียดและการเสนอราคาปรากฎวา KSP มีความพรอม  
     ในการทํางานใหเสร็จตามแผนงานและเปนผูเสนอราคาประมูลต่ําที่สุด 
 

4. มูลคาของคาตอบแทน  
17.12 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%) 
 

5. ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน  
KSP มีผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (โดยถือหุนทางออมผาน

บริษัท เกษตรภัณฑอุตสาหกรรม จํากัด คิดเปนรอยละ 99.74) ซ่ึงมีผูถือหุนใหญและประธาน
กรรมการเปนบุคคลเดียวกันกับผูถือหุนใหญและประธานกรรมการของ CPALL คือ                    
นายธนินท เจียรวนนท นอกจากน้ียังมี นายประเสริฐ จารุพนิช ที่เปนกรรมการของ CPALL และ KSP 
 
6. การเขาเง่ือนไขรายการเกี่ยวโยง  

รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัทจดทะเบียนตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทไทย เร่ือง  การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน   โดยมีมูลคาของรายการมากกวารอยละ 0.03 แตไมเกินรอยละ 3 ของ
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิจากงบการเงินรวมลาสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คือ 
มากกวา 2.36 ลานบาท แตไมเกิน 236.01 ลานบาท   ซ่ึงขนาดของรายการดังกลาวตองผานการ
พิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทพรอมเปดเผยสารสนเทศตามแบบที่กําหนดตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 
7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา การตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว มีความ
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท  

 
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทผูไมมีสวนไดเสียมีความเห็นวาการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว  
มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 


