
ที่ AFF002/2010 
 
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2553 
 
เร่ือง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2553 
 การจายเงินปนผลประจําป 2552 และประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2553 
 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
 
เรียน  กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนใหทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ 2553 เวลา 14:00-17:00 น. ณ หองประชุมบอรดรูม
ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ไดมีมติที่
สําคัญดังน้ี 
 

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสําหรับป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และใหเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
2. มีมติใหจายเงินปนผลสําหรับป 2552 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.80 บาท สําหรับผู

ถือหุนจํานวน 4,493,148,024 หุน รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 3,594,518,419.20 บาท 
คิดเปนอัตรารอยละ 78 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงิน
ได โดยจายใหแกผูถือหุนตามกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่  
30 เมษายน 2553 (Record date) และใหรวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของ พ.ร.บ. 
หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 การใหสิทธิ ดังกลาว
ของบริษัทยังมีความไมแนนอนเน่ืองจากตองรอมติจากที่ประชุมผูถือหุน และไดกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 การจายเงินปนผลดังกลาวจะเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
3. มีมติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 3 วัตถุประสงคของบริษัท โดยขอแกไข

วัตถุประสงคขอ 9 และเพ่ิมเติมวัตถุประสงค ขอ 74-76 ดังน้ี 
แกไข 
(เดิม) 9) ประกอบกิจการการคาอาหารสด อาหารแหง อาหารสําเร็จรูป เคร่ืองกระปอง 
เคร่ืองปรุงอาหาร เคร่ืองดื่ม สุรา เบียร บุหร่ี และเคร่ืองบริโภคอื่น 
(ใหม) 9) ประกอบกิจการภัตตาคาร รานอาหาร ผลิต นําเขาเพ่ือจําหนาย จําหนาย และ
กิจการคาอาหารทุกชนิด รวมถึงอาหารประเภทขาวกลอง อาหารแชเย็น อาหารแชแข็ง 
อาหารสด อาหารแหง อาหารสําเร็จรูป อาหารกระปอง เคร่ืองปรุงรสอาหาร เคร่ืองดื่ม 
สุรา เบียร บุหร่ี ขนมหวาน ไอศครีม เบเกอร่ีตางๆ และเคร่ืองบริโภคอื่นๆ 
เพ่ิมเติม 
74) ประกอบธุรกิจบริการในการรับบริหารการจัดการธุรกิจรานอาหาร บริการจัดเลี้ยงนอก

สถานที่และธุรกิจที่เกี่ยวของอยางอื่นไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน 
75) ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง เพ่ือการขายอาหารที่ปรุงสําเร็จใหผูซ้ือสามารถ

บริโภคไดทันที 
76) บริการจัดสงและขายสินคาทุกชนิดรวมถึงสินคาประเภทอาหารพรอมบริโภคถึง

สถานที่ตางๆ ตามที่ลูกคาตองการ 
 

4. มีมติใหแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทใหม
อีกวาระหน่ึง โดยกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระในคร้ังน้ี ไดแก 1. ศ.ดร.
โกเมน ภัทรภิรมย 2. นายปรีดี บุญยัง 3. นายผดุง เตชะศรินทร 4. นายศุภชัย  
พิศิษฐวานิช และ 5. นายอดิเรก ศรีประทักษ และจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีละตําแหนงแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระในคร้ัง
น้ีตอไป 

 



5. มีมติใหแตงตั้งกรรมการอิสระและกรรมการเพ่ิมเติมไดแก 1. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เปน
กรรมการบริษัทในฐานะกรรมการอิสระ และ 2. นาย ธานินทร บูรณมานิต เปนกรรมการ
บริษัท ซ่ึงจะไดนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีละตําแหนง
ตอไป นอกจากน้ีจะได นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเ พ่ือพิจารณาอนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการเปนดังน้ี 
“นายกอศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์  ห รือนายพิทยา เ จียรวิสิฐกุล ห รือนายปยะวัฒน  
ฐิตะสัทธาวรกุล หรือนายธานินทร บูรณมานิต คนใดคนหน่ึงลงนามรวมกับนายสุภกิต 
เจียรวนนท หรือนายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ หรือนายณรงค เจียรวนนท หรือนายประเสริฐ 
จารุพนิช หรือนายอดิเรก ศรีประทักษ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท” 

 
6. มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทซ่ึงจะไดเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา

อนุมัติตอไป ดังน้ี 
6.1 คาตอบแทนประจํารายเดือน ซ่ึงเปนอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท

คร้ังที่1/2547 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2547 ไดอนุมัติไว 
 บาท/คน/เดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 100,000 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 80,000 
กรรมการอิสระ 40,000 
ประธานกรรมการ 100,000 
รองประธานกรรมการ 80,000 
กรรมการ 40,000 

6.2 เงินโบนัส อัตรารอยละ 0.50 ของเงินปนผลที่มีการจายใหแกผูถือหุน โดยประธาน
กรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพ่ือจัดสรรใหกรรมการ
บริษัทแตละคน 

 
7. มีมติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีคือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน

เลขที่ 4068 นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 
และนางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3684 แหงบริษัท  
เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2553 โดยให
ผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตอ 
งบการเงินของบริษัทได และใหไดรับคาตอบแทนรวมจํานวน 4,100,000 บาทตอป  
การแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาตอบแทนดังกลาว จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตอไป 

 
8. มีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 

2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 1111 AB ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร เลขที่ 
313 ถนนสีลมแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี
สิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2553 ในวันที่ 10 มีนาคม 2553 (Record date) 
และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 11 มีนาคม 2553 และมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 
2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงาน 
 ของบริษัทในรอบปที่ผานมา 
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2552 
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล 
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระและเลือกตั้ง

กรรมการเพ่ิมเติม 
6. พิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการของบริษัท 
7. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท 
8. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 



9. พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 3 วัตถุประสงค
ของบริษัท 

10. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
 

9. รับทราบการที่ CPALL และ Lotus Distribution Investment Limited (LDI) (บริษัท
ยอยของ CPALL) ขายหุนทั้งหมดใน Emerald Innovation Management Co., Ltd. 
(EIM) และการที่ LDI ขายหุนทั้งหมดใน Ek Chor Distribution System Co., Ltd. 
(ECDS) เปนการขายใหกับบุคคลภายนอกซ่ึงไมถือเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และเปนผล
สืบเน่ืองมาจากการปรับโครงสรางการลงทุนหลังการจําหนายธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากน้ียังทําให EIM, ECDS และ Ek Chor 
Trading (Shanghai) Co., Ltd. (บริษัทยอยของ EIM) ไมไดเปนบริษัทยอยทางตรง
และทางออมของ CPALL อีกตอไป 

 
10. รับทราบการที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด (TSC) (บริษัท

ยอยของ CPALL) มีมติใหเลิกบริษัท ไทยสมารทเทอรมินัล จํากัด (บริษัทยอยที่ TSC 
ถือหุนอยู 100%) เน่ืองจากไมมีการดําเนินธุรกรรมแตอยางใด 

 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ) 
รองกรรมการผูจัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ 
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
 


