
ที่ AFF001/2011 
 
วันที่  22 กุมภาพันธ 2554 
 
เร่ือง  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2554 

การจายเงินปนผล รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน และประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2554 
บริษัท ซีพี ออลล จํากดั (มหาชน) 

 
เรียน กรรมการและผูจัดการ  
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  (CPALL) ขอเรียนใหทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 เวลา 14:00–17:00 น. ณ หองประชุมบอรดรูม  
ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ไดมีมติที่
สําคัญดังน้ี 

 
1. มีมติอนุมัติงบการเงินสําหรับป 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และใหเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
2. มีมติใหจายเงินปนผลสําหรับป 2553 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.40 บาท สําหรับผู

ถือหุนจํานวน 4,493,148,024 หุน รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 6,290,407,233.60 บาท 
คิดเปนอัตรารอยละ 102 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงิน
ได ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.40 
บาท เปนเงินจํานวน 1,797,259,209.60 บาท ใหแกผูถือหุนรับไปแลวเม่ือวันที่ 8 
ธันวาคม 2553  

 
ดังน้ันคงเหลือจายเงินปนผลงวดสุดทายอีกหุนละ 1.00 บาท คิดเปนเงินจํานวน 
4,493,148,024 บาท โดยจายใหแกผูถือหุนตามกําหนดรายชื่อผูถือหุนทีมี่สทิธไิดรับเงิน
ปนผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 (Record date) และใหรวบรวมรายชื่อตามม. 225 
ของพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 การจายเงินปนผลดังกลาวจะเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป  
 
อน่ึง ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ไดรับเงินปนผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษี
เงินปนผลคืนได ตามหลักเกณฑที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เน่ืองจาก
บริษัทจายจากกําไรที่บริษัทไดเสียภาษีเงินไดไวแลวในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 
ดังน้ัน เครดิตภาษีเงินปนผลเทากับเงินปนผลคูณสามสิบสวนเจ็ดสิบ 

 
3. มีมติใหแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทใหม

อีกวาระหน่ึง โดยกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในคร้ัง น้ี  ไดแก  
1. นายประเสริฐ จารุพนิช 2. นายณรงค เจียรวนนท 3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล  
4. นายปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล และ 5. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ และจะนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีละตําแหนงแทนกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระในคร้ังน้ีตอไป 

 
4. มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทซ่ึงจะไดเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา

อนุมัติตอไป ดังน้ี 



4.1 คาตอบแทนประจํารายเดือน ซ่ึงเปนอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท
คร้ังที่ 1/2547 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 

4.2 เงินโบนัส อัตรารอยละ 0.50 ของเงินปนผลที่มีการจายใหแกผูถือหุน โดยประธาน
กรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพ่ือจัดสรรใหกรรมการ
บริษัทแตละคน 

 
5. มีมติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีคือ นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที่ 3565 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
4323 และนางมัญชุภา สิงหสุขสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แหง
บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 โดย
ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบ
การเงินของบริษัทได และใหไดรับคาตอบแทนรวมจํานวน 4,100,000 บาทตอป การ
แตงตั้งผูสอบบัญชีและคาตอบแทนดังกลาว จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติตอไป 

 
6. มีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2554 

เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล สถาบันการจัดการปญญา
ภิวัฒน เลขที่ 85/1 หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน (Record Date) 
ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2554 ทั้งน้ี ระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 

 
1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 
2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงาน

ของบริษัทในรอบปที่ผานมา 
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล  
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
6. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
8. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท ไดมอบอํานาจใหนายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนาย
อํารุง สรรพสิทธิ์วงศ มีอํานาจภายใตขอจํากัดของกฎหมาย ในการดําเนินการใด ๆ ที่
เกี่ยวของกับการเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 รวมถึงการ
แกไข และ/หรือ เพ่ิมเติมวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 และ/หรือ 
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือสถานที่จัดการประชุม รวมถึงวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน 
(Record Date) และ วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือรวมรวบรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. 
หลักทรัพยฯ เพ่ือกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมและรับเงินปนผล 

 



7. มีมติอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันระหวาง บริษัท ซี.พี.คาปลีกและการตลาด จํากัด 
ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท ซี.พี. อินเตอรเทรด 
จํากัด ในการซ้ือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เพ่ือสรางโรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปพรอม
รับประทาน โดยมีมูลคาของรายการ 63 ลานบาท ดังมีรายละเอียดที่ปรากฎใน
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามเอกสารแนบ 

 
8. รับทราบการเปลี่ยนชื่อสถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนเปนสถาบันการจัดการปญญา

ภิวัฒน ทั้งน้ีตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เปนตนไป 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
(นายเกรียงชัย  บุญโพธิ์อภิชาติ) 
รองกรรมการผูจัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ 
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 



บริษัท ซพีี ออลล จํากัด (มหาชน) 
สารสนเทศการเขาทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกันเกี่ยวกบั 

การซื้อที่ดินและส่ิงปลูกสรางของบริษัทยอย 
 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL) คร้ังที่ 1/2554 เม่ือ
วั นที่  22  กุ มภา พันธ  2554  ได พิจา รณาอ นุ มัติ กา ร เข าทํ า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกันของ 
บริษัท ซี.พี. คาปลีกและการตลาด จํากัด (CPRAM) ในการซ้ือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจาก 
บริษัท ซี.พี. อินเตอรเทรด จํากัด (CPIT) เพ่ือสรางโรงงานอาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทาน ดังมี
รายละเอียดตอไปน้ี  

 
1. วัน เดือน ป ที่เขาทํารายการ 

ปลายเดอืนกุมภาพันธ 2554 
 

2. คูสัญญาทีเ่กี่ยวของ 
ผูซ้ือ   CPRAM 
ผูขาย  CPIT 
 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
CPRAM ประกอบธุรกิจผลติและจําหนายสินคาประเภทอาหารพรอมรับประทานและเบเกอร่ี 
ตองการซ้ือทีด่ินขางเคียงโรงงานลาดหลุมแกวเพ่ิมเติม เพ่ือใชในการขยายธุรกิจอาหารพรอม
รับประทาน  
 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา 
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางของ CPIT จํานวนเน้ือที ่9 ไร 2 งาน 93 ตารางวา (รวม 3,893 ตารางวา) 
ตั้งอยูที ่ต. ระแหง อ. ลาดหลุมแกว จ. ปทุมธานี บริเวณติดกับโรงงานลาดหลุมแกวเดิมของ 
CPRAM 
 

5. เกณฑที่ใชในการกําหนดราคาซื้อขาย 
ราคาประเมินถวัเฉลี่ยของบริษัทผูประเมินราคามูลคาทรัพยสินอิสระ 3 ราย 
 

6. ขนาดของรายการ 
รายการมีมูลคา 63 ลานบาท มากกวารอยละ 0.03 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสทุธิ (NTA) ซ่ึง
มีจํานวนประมาณ 16,973 ลานบาทจากงบการเงินรวมลาสุดของ CPALL ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2553 คือ มากกวา 5.091 ลานบาท แตไมเกินรอยละ 3 ของ NTA คือ ไมเกิน 509.176 ลานบาท 
ซ่ึงถือเปนรายการเกี่ยวกับสนิทรัพยและบริการทีเ่ปนขนาดกลางตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที ่ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศตลาด
หลกัทรัพยฯ เร่ือง รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 
 

7. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและความสัมพันธ 
CPRAM เปนบริษัทยอยของ CPALL สําหรับ CPIT มีนายธนินท เจียรวนนท (ซ่ึงเปนประธาน
กรรมการของ CPALL) และญาติสนิทคือ นายจรัญ เจียรวนนท และนายมนตรี เจียรวนนท เปนผู
ถือหุนใหญ (โดยถอืหุนทางตรงและทางออมผานบริษัท เจียไต จํากดั รอยละ 39.05) รวมทั้งมี 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากดั ผูถือหุนใหญของ CPALL (ถือหุนทางออมผานทาง บริษัท 
เจริญโภคภัณฑโฮลดิ้ง จํากดั อกีรอยละ 4.18) 
 

8. รายช่ือกรรมการทีม่ีสวนไดเสีย และ/ หรือกรรมการซึ่งเปนบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 
1. นายธนินท เจียรวนนท 2. นายสุภกติ เจียรวนนท 3. นายณรงค เจียรวนนท และ  



4. นายประเสริฐ จารุพนิช ซ่ึงเปนกรรมการทีมี่สวนไดเสยี และ/ หรือกรรมการซ่ึงเปนบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ตองไมเขารวมประชุม และไมมีสทิธอิอกเสยีงในที่ประชุม 
 

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา การตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล และเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท รวมทั้งเปนประโยชนตอผูถอืหุนโดยรวม 
 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทผูไมมีสวนไดเสียมีความเห็นวา การตกลงเขาทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน
ดังกลาวมีความสมเหตสุมผล และเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท รวมทั้งเปนประโยชนตอ
ผูถือหุนโดยรวม 
 


