
ที่ AFF009/2012 
 
วันที่  21 กุมภาพันธ 2555 
 
เร่ือง  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2555 

กําหนดการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 การลดทุน/เพ่ิมทุน  
จายปนผลเปนหุนปนผลและเงินสด 
บริษัท ซีพี ออลล จํากดั (มหาชน) 

 
เรียน กรรมการและผูจัดการ  
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  (CPALL) ขอเรียนใหทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คร้ังที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 เวลา 14:00 – 17:00 น. ณ หองประชุมบอรดรูม ชั้น 34 
อาคารทรู ทาวเวอร เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ไดมีมติที่สําคัญดังน้ี 

 
1. มีมติอนุมัติงบการเงินสําหรับป 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และใหเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
2. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจายหุน

ปนผลตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2548 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2548 จํานวน 
500 หุน และจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญตามโครงการ ESOP
ของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2545 เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2545 จํานวน 
6,851,476 หุน รวมทั้งสิ้น 6,851,976 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนเงินเทากับ 
6,851,976 บาท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการ
ลดทุนจดทะเบียนดังกลาวเปนไปตามดานลางน้ี และจะไดนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตอไป  

 
ขอ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน 4,493,148,024  บาท 

(สี่พันสี่รอยเกาสิบสามลาน
หน่ึงแสนสี่หม่ืนแปดพันย่ีสิบ
สี่บาทถวน) 

   แบงออกเปน  4,493,148,024  หุน 
(สี่พันสี่รอยเกาสิบสามลาน
หน่ึงแสนสี่หม่ืนแปดพันย่ีสิบ
สี่หุน) 

 
  มูลคาหุนละ           1  บาท (หน่ึงบาท) 
 

โดยแยกออกเปน 
  หุนสามัญ  4,493,148,024  หุน 

(สี่พันสี่รอยเกาสิบสามลาน
หน่ึงแสนสี่หม่ืนแปดพันย่ีสิบ
สี่หุน) 

   หุนบุริมสิทธิ์                     -  หุน (-) 
  

3.  มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 4,493,148,024 บาท เปน 8,986,296,048 บาท 
แบงเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 4,493,148,024 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือ
รองรับการจายหุนปนผลในขอ 4 โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 4,493,148,024 หุน
ในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในกรณีที่มีเศษของจํานวนหุนสามัญจากการจัดสรรหุน
เพ่ิมทุนดังกลาว ใหตัดเศษของหุนน้ันทิ้ง และหากมีจํานวนหุนเพ่ิมทุนคงเหลือจากการ
จัดสรรดังกลาว ที่ประชุมคณะกรรมการ ไดแตงตั้งนายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอํารุง 



สรรพสิทธิ์วงศ กรรมการบริษัทเปนคณะบุคคลโดยกระทํารวมกันในการพิจารณาจัดสรรหุน
เพ่ิมทุนคงเหลือ รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ อันจําเปนและเกี่ยวเน่ืองกับการ
จัดสรรหุนเพ่ิมทุนคงเหลือดังกลาวทุกประการ นอกจากน้ี ยังมีมติอนุมัติแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกลาวเปนไป
ตามดานลางน้ี และจะไดนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

 
ขอ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน 8,986,296,048  บาท 

(แปดพันเการอยแปดสิบหก
ลานสองแสนเกาหม่ืนหกพัน
สี่สิบแปดบาทถวน) 

   แบงออกเปน  8,986,296,048  หุน 
(แปดพันเการอยแปดสิบหก
ลานสองแสนเกาหม่ืนหกพัน
สี่สิบแปดหุน) 

 
  มูลคาหุนละ           1  บาท (หน่ึงบาท) 
 

โดยแยกออกเปน 
  หุนสามัญ  8,986,296,048  หุน 

(แปดพันเการอยแปดสิบหก
ลานสองแสนเกาหม่ืนหกพัน
สี่สิบแปดหุน) 

   หุนบุริมสิทธิ์                     -  หุน (-) 
 

4. สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนในขอ 2 และมีมตเิพ่ิมทนุ
จดทะเบียนตามขอ 3 รวมเปนทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท คณะกรรมการจึงมีมติ
อนุมัติเร่ืองการจัดสรรกําไรสะสมเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายปนผล เพ่ือที่จะ
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป ดังน้ี  

 
4.1 จัดสรรกําไรสะสมเปนทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกจํานวน 450 ลานบาท รวม

เปน 900 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
4.2 จายปนผลสําหรับป 2554 เปนเงินสดในอัตราหุนละ 1.25 บาท สําหรับผูถือหุนจํานวน 

4,493,148,024 หุน รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 5,616,435,030 บาท  
 
4.3 จายปนผลเปนหุนสามัญ ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล 

สําหรับผูถือหุนจํานวน 4,493,148,024 หุน รวมเปนหุนปนผลทั้งสิ้น 4,493,148,024 
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนเงินเทากับ 4,493,148,024 บาท หรือคิดเปน
อัตราการจายเงินปนผล 1 บาทตอหุน  

 
 รวมเปนการจายปนผลทั้งสิ้นในอัตราหุนละ 2.25 บาท หรือคิดเปนเงินเทากับ 

10,109,583,054 บาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 139 ของกําไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได โดยปนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จายตาม
อัตราที่กฎหมายกําหนด 

 
 การจายปนผลทั้งที่เปนเงินและหุนสามัญจะจายใหแกผูถือหุนตามกําหนดรายชื่อผูถือ

หุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 (Record Date) และให
รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2555 และกําหนดจายเงินปนผลทั้งที่เปนเงินและหุนสามัญภายในวันที่ 
22 พฤษภาคม 2555  

  



 อน่ึง ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ไดรับปนผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษี
เงินปนผลคืนได ตามหลักเกณฑที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกําหนด เน่ืองจาก
บริษัทจายจากกําไรที่บริษัทไดเสียภาษีเงินไดไวแลวในอัตรารอยละ 30 ของกําไร
สุทธิ ดังน้ัน เครดิตภาษีเงินปนผลเทากับเงินปนผลคูณสามสิบสวนเจ็ดสิบ 

 
5.  มีมติใหแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทใหมอีก

ว า ร ะห น่ึ ง  โด ยก ร รมก า รที่ ต อ งออกจ ากตํ า แหน ง ต า ม ว า ร ะ ใ นค ร้ั ง น้ี  ได แ ก  
1. นายธนินท เจียรวนนท 2. นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 3. นายสุภกิต เจียรวนนท 
4. นายอดิเรก ศรีประทักษ และ 5. นายธานินทร บูรณมานิต และจะนําเสนอตอที่ประชมุผูถอื
หุนเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีละตําแหนงแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระใน
คร้ังน้ีตอไป 

 
6. มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทซ่ึงจะไดเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ตอไป ดังน้ี 
 

6.1 คาตอบแทนประจํารายเดือน  
 บาท/คน/เดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 100,000 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 90,000 
กรรมการอิสระ 60,000 
ประธานกรรมการ 100,000 
รองประธานกรรมการ 90,000 
กรรมการ 40,000 
 

6.2 เงินโบนัส อัตรารอยละ 0.50 ของปนผลที่มีการจายใหแกผูถือหุน โดยประธาน
กรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพ่ือจัดสรรใหกรรมการ
บริษัทแตละคน 

 
7. มีมติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีคือ นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบยีน

เลขที่ 3565 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และนาง
มัญชุภา สิงหสุขสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555 โดยใหผูสอบบญัชคีนใด
คนหน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทได และ
ใหไดรับคาตอบแทนรวมจํานวน 4,100,000 บาทตอป การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทนดังกลาว จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
8.  มีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 

เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล สถาบันการจัดการปญญา
ภิวัฒน เลขที่ 85/1 หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน (Record Date) ในวันที่ 8 
มีนาคม 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2555 ทั้งน้ี ระเบียบวาระการประชุมมีดังน้ี 

 
1. รับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2554 
2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบปที่ผานมา 
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
4. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ

จายหุนปนผลและจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท 
และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียน 



5. พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล และแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายปนผลเปนเงินและหุนสามัญ  
7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
8. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
9. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
10. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท ไดมอบอํานาจใหนายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอํารุง 
สรรพสิทธิ์วงศ มีอํานาจภายใตขอจํากัดของกฎหมาย ในการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเรียกประชุมและจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 รวมถึงการแกไข และ/หรือ 
เพ่ิมเติมวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือ
สถานที่จัดการประชุม รวมถึงวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) และ วันปดสมุด
ทะเบียนเพ่ือรวมรวบรายชื่อตามม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ เพ่ือกําหนดรายชื่อผูถือ
หุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนสามัญและรับเงินปนผล 

 
9. มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทเพ่ือประกอบกิจการสถานฝกอบรมเพ่ือพัฒนาฝมือแรงงานของลกูจาง

ของบริษัทหรือของบริษัทในเครือเดียวกัน โดยใหมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท และให
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด  (มหาชน) เปนผูลงทุนทั้งหมดในบริษัทที่ตั้งใหมน้ี 

 
 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
(นายเกรียงชัย  บุญโพธิ์อภิชาติ) 
รองกรรมการผูจัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ 
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 



(F53-4) 
แบบรายงานการลดทุน / เพิม่ทุน 
บริษัท ซพีี ออลล จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 
   

ขาพเจาบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 
21 กุมภาพันธ 2555 ระหวางเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพ่ิมทุน และจัดสรรหุน
เพ่ิมทุนดังตอไปน้ี 

  
1. การลดทุน / เพิม่ทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังน้ี 
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,500,000,000 บาท เปน 4,493,148,024 บาท โดยวิธี

ตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจายหุนปนผลตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ัง
ที่ 1/2548 จํานวน 500 หุน และจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ
ของบริษัทตามโครงการ ESOP ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2545 จํานวน 
6,851,476 หุน รวมทั้งสิ้น 6,851,976 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 6,851,976 
บาท 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,493,148,024 บาท เปน 8,986,296,048 บาท โดย
ออกหุนสามัญจํานวน 4,493,148,024 บาท 

 
2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญ จํานวน 4,493,148,024 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1 บาท รวม 4,493,148,024 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล โดยมีรายละเอียดดงัตอไปน้ี 

 
2.1  รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 

ตอหุน (บาท) 

วัน เวลา จองซื้อ 

และชําระเงินคาหุน 

หมายเหต ุ

ผูถือหุนเดิม 4,493,148,024 1 : 1 - เพ่ือรองรับการจายหุน

ปนผล 

หุนปนผล 

 
2.2  การดาํเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน 
 
ในกรณีที่มีเศษของจํานวนหุนสามัญจากการจายหุนปนผล บริษัทจะตดัเศษของหุนน้ันทิ้ง 
 
2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังไมไดจัดสรร 
 - ไมมี -  แตในกรณีมีจํานวนหุนเพ่ิมทุนคงเหลือจากการจัดสรร ที่ประชุมคณะกรรมการ ไดแตงตั้ง
นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ กรรมการบริษัทเปนคณะบุคคลโดยกระทํา
รวมกันในการพิจารณาจัดสรรหุนเพ่ิมทุนคงเหลือ รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ อันจําเปน
และเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนคงเหลือดังกลาวทุกประการ 

 
3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิม่ทุน/จัดสรรหุนเพิม่ทุน 

กําหนดวันประชุมผูถอืหุนสามัญประจําป 2555 ในวันที ่26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หอง
ประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน เลขที่ 85/1 หมู 2 ถนนแจง
วัฒนะ ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี โดย กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม
ประชุมสามัญผูถอืหุน (Record Date) ในวันที ่8 มีนาคม 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 
ของพ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที ่9 มีนาคม 2555 
 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน / จัดสรรหุนเพิม่ทุน ตอหนวยงานราชการทีเ่กี่ยวของ และเง่ือนไข
การขออนุญาต (ถาม)ี 
จดทะเบียนเพ่ิมทุนตอกระทรวงพาณิชยภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัต ิ
 



5. วัตถปุระสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม 
เพ่ือจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดมิ  
  

6. ประโยชนที่ปริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย ฯ 

 
7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 เพ่ือเปนผลตอบแทนการลงทุนใหแกผูถือหุน  

 
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินไดและสํารองตามกฎหมายในแตละป โดย
พิจารณาประกอบงบการเงินรวม 
 

8. รายละเอียดอ่ืนใดทีจ่ําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ 
การเพิม่ทุน/จัดสรรหุนเพิม่ทุน 
– ไมมี –  

 
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมมีติใหลดทุน/เพิม่ทุน/

จัดสรรหุนเพิม่ทุน ตามเอกสารแนบ 
 
ลําดับ ข้ันตอนการดําเนินการ วัน / เดือน / ป 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 21 กุมภาพันธ 2555 
2. กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสทิธิเขารวมประชมุผูถือ

หุน (Record Date) 
8 มีนาคม 2555 

3. รวบรวมรายชือ่ตามม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย 
โดยวิธปีดสมุดทะเบียนสาํหรับการประชุมผูถอืหุน 

9 มีนาคม 2555 

4. ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 26 เมษายน 2555 
5. กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสทิธิไดรับเงินปนผล 

(Record Date) 
8 พฤษภาคม 2555 

6. รวบรวมรายชือ่ตามม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย 
โดยวิธปีดสมุดทะเบียนสาํหรับการรับเงินปนผล 

9 พฤษภาคม 2555 

7. กําหนดจายเงินปนผลและหุนปนผลสามารถซ้ือขาย
ในตลาดหลักทรัพยฯ ได 

ภายใน 22 พฤษภาคม 2555 

 
 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทกุประการ 

 

 

ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผูมีอาํนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

                        (นายกอศกัดิ์ ไชยรัศมีศกัดิ)์ 

                                           ตาํแหนง กรรมการ 

 

 

ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผูมีอาํนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

                        (นายอาํรุง สรรพสิทธิ์วงศ) 

                                           ตาํแหนง กรรมการ 

 


