
ที่ AFF024/2006 

วันที่  27 กันยายน 2549 

เรื่อง  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2549 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) (CP7-11)  ขอเรียนใหทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัท คร้ังที่ 4/2549 เมื่อวันพุธที่ 27  กันยายน 2549 เวลา 17.00- 18.00 น.  ณ หองประชุมบอรดรูม ชั้น 34 
อาคารทรูทาวเวอร เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ไดมีมติที่สําคัญ ดังนี้ 
1.  รับทราบการไมใชสิทธิขายหุน (Put Option) ในบริษัท Yangtze  Supermarket  Investment  Co.,Ltd.( YSI ) 

จาก The China Retail Fund (CRF)  ตามที่ CP7-11 และ Lotus Distribution Investment Limited (LDI) ซึ่ง 
เปนบริษัทยอยของ  CP7-11  ไดเขาทําสัญญาผูถือหุน  (Deed  of  Shareholders  Agreement)  ลงวันที่  18 
กุมภาพันธ  2543  กับ  CRF  เพื่อรวมลงทุนในธุรกิจคาปลีกในสาธารณรัฐประชาชนจีนผานการลงทุนโดย 
บริษัทรวมทุน  คือ  YSI  ภายใตเงื่อนไขของสัญญาผูถือหุนดังกลาว  CRF  มีสิทธิเลือกที่จะขายหุน  YSI  (Put 
Option) ใหแก CP7-11 และ/หรือ LDI ตามที่ CP7-11 ไดเคยแจงไวในหนังสือชี้ชวน ซึ่ง Put Option ดังกลาว 
ไดครบกําหนดอายุการใชสิทธิในวันที่  27  กันยายน  2549  และทาง  CRF  ไดเลือกวาจะไมใชสิทธิใน  Put 
Option ดังนั้น CP7-11 จึงไมมีภาระผูกพันอีกตอไปใน Put Option ดังกลาว 

2.  มีมติอนุมัติการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัท  Shanghai  Lotus  Supermarket  Chain  Store 
Co.,Ltd.  (SLSC)  ซึ่งเปนบริษัทยอยของ CP7-11 ที่ดําเนินธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยการใหความชวยเหลือทางการเงินจะเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทคืออัตรารอยละ  29.7  ของ 
วงเงินประมาณ 100 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนเงินประมาณ 30 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,200 ลาน 
บาท) ดังมีรายละเอียดที่ปรากฎในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันตามเอกสารแนบ 1 

3.  มีมติอนุมัติการคิดคาตอบแทนของ  SLSC  ในการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบริษัท  เครือเจริญโภค 
ภัณฑ จํากัด (CPG) ซึ่งถือเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  โดยมีมูลคาของรายการประมาณ 56 ลานบาทตอป  ดังมี 
รายละเอียดที่ปรากฎในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันตามเอกสารแนบ 1 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ) 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ดานการเงินและลงทุนสัมพันธ 

ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ



เอกสารแนบ 1 

บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) 
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทยอย 

และการคิดคาตอบแทนจากการรับความชวยเหลือทางการเงินของบริษัทยอย 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี.พี.  เซเวนอีเลฟเวน จํากัด  (มหาชน)  (CP7-11)  คร้ังที่  4/2549  เมื่อ 
วันที่  27 กันยายน 2549  ไดมีมติเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือทางการเงินของ CP7-11 ที่มีตอ Shanghai Lotus 
Supermarket Chain Store   Co., Ltd.  (SLSC) และการคิดคาตอบแทนจากการชวยเหลือทางการเงินที่  CP7-11 
และ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด  (CPG)  คิดตอ SLSC  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. วัน เดือน ปที่จะเกิดรายการ  ประมาณปลายป 2549 ถึงกลางป 2550 

2. ผูที่เกี่ยวของ 
ผูใหความชวยเหลือทางการเงิน  CP7-11 และ  CPG 
ผูรับความชวยเหลือทางการเงิน  SLSC (บริษัทยอยของ CP7-11) 

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ  SLSC ประกอบธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
มีความตองการเงินเพิ่มเติมเพื่อใชสําหรับการดําเนินงานของป 
2549  ถึงป 2550 รวมเปนเงินประมาณ 100  ลานเหรียญสหรัฐ 
ดังนั้น  จึงตองการขอรับความชวยเหลือทางการเงินในจํานวน 
ดังกลาว 
CP7-11  ผูถือหุนทางออมของ SLSC ในสัดสวนรอยละ 29.7 
ประสงคจะใหความชวยเหลือทางการเงินแก  SLSC  ดวยการ 
ออกหนังสือรับรองยืนยัน (  Letter  of  Undertaking  )  (LOU) 
ใหแกธนาคารผูใหสินเชื่อเงินกูแก  SLSC ตามสัดสวนที่ CP7-11 
มีสวนไดเสีย โดย  CP7-11  จะคิดคาตอบแทนจากการออก 
LOU  ตอ SLSC ในอัตราอางอิงกับการออกหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารพาณิชยตามเงื่อนไขการคาทั่วไป แตสูงสุดไมเกินรอยละ 
2 ตอป 
นอกจากนี้  CPG  ในฐานะผูถือหุนทางออมของ  SLSC  (  ถือหุน 
ทางออมใน  Chia  Tai  Distribution  Investment  Co.,  Ltd.  )ใน 
สัดสวนรอยละ  46.0  โดยไมนับรวมหุนที่ถือผาน  CP7-11  มีความ 
ประสงคจะใหความชวยเหลือทางการเงินแก  SLSC  ในจํานวนที่ 
มากกวาสัดสวนที่  CPG  มีสวนไดเสียใน  SLSC  คือ  ใหความ 
ชวยเหลือรอยละ  70.3  ของวงเงินดังกลาวหรือประมาณ  70  ลาน 
เหรียญสหรัฐ  ( ประมาณ 2,800  ลานบาท  ) ดวยการออก  LOU 
ใหแกธนาคารผูใหสินเชื่อเงินกูแก  SLSC  และจะคิดคาตอบแทน 
จากการออก  LOU  ในอัตราเดียวกันกับที่ CP7-11 คิดกับ SLSC



4. มูลคาของการใหความชวยเหลือ  CP7-11  ใหความชวยเหลือทางการเงินแก  SLSC  คิดเปนเงิน 
ทางการเงิน  ประมาณ 30  ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,200 ลานบาท) 

ตามสัดสวนที่  CP7-11 มีสวนไดเสียใน  SLSC 

5. มูลคาของคาตอบแทนจากการ  คาตอบแทนจากการชวยเหลือทางการเงินที่ CPG  คิดตอ SLSC 
รับความชวยเหลือทางการเงิน  ในการออก LOU  คิดในอัตราอางอิงกับการออกหนังสือค้ําประกัน 

ของธนาคารพาณิชยตามเงื่อนไขการคาทั่วไป แตสูงสุดไมเกินรอย 
ละ 2 ตอป หรือประมาณ 56 ลานบาทตอป 

6. ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน  CP7-11  และ  SLSC  มีผูถือหุนรายใหญ  (ตามความหมายของ 
ตลาดหลักทรัพยฯ)  คือ  CPG  ซึ่งมีนายธนินท  เจียรวนนท  และ 
ญาติสนิทเปนผูถือหุนรายใหญ นอกจากนี้ นายธนินท  เจียรวนนท 
ยังเปนประธานกรรมการของ CP7-11 และ CPG อีกดวย 

7. การเขาเง่ือนไขรายการเกี่ยวโยง  รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจด 
ทะเบียนในเร่ืองรายการความชวยเหลือทางการเงิน  ตามประกาศ 
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เรื่องการเปดเผยขอมูลและ 
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
เนื่องจาก 
7.1  เปนรายการที่บ ริษัทจดทะเบียน  (CP7-11)  ใหความ 
ชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทยอยที่ไมเขาขายไดรับการยกเวน 
เนื่องจาก CP7-11 ถือหุนใน SLSC ในสัดสวนที่นอยกวาสัดสวน 
ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและมีมูลคาของรายการการใหความ 
ชวยเหลือทางการเงินมากกวา 100 ลานบาท ดังนั้นการตกลงทํา 
รายการจะตองผานการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ตามการใหความ 
ชวยเหลือทางการเงินดังกลาวเปนไปตามสัดสวนที่ CP7-11  มี 
สวนไดเสียใน SLSC  ตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปหรือดีกวาจึง 
ไดรับการยกเวนไมตองขออนุมัติการทํารายการจากที่ประชุมผูถือ 
หุน 
7.2  เปนรายการที่  SLSC  ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทจด 
ทะเบียน (CP7-11) รับความชวยเหลือทางการเงินจาก CPG  ซึ่ง 
ถือเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีมูลคาของคาตอบแทนการรับ 
ความชวยเหลือทางการเงินดังกลาวมากกวารอยละ 0.03 แตไม 
เกินรอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิจากงบการเงิน 
รวมลาสุดของ  CP7-11 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 คือมากกวา 
2.429 ลานบาท แตไมเกิน 242.90 ลานบาทซึ่งขนาดของรายการ



ดังกลาวตองผานการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ 
บริษัท CP7-11 และรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ 

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการใหความชวยเหลือทางการเงิน 
ของ CP7-11 ที่มีตอ SLSC  และคาตอบแทนจากการรับความ 
ชวยเหลือทางการเงินที่  SLSC จายใหแก  CPG  และ CP7-11 มี 
ความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทผูไมมีสวนไดเสียมีความเห็นวาการใหความ 
ชวยเหลือทางการเงินของ CP7-11 ที่มีตอ SLSC และคาตอบแทน 
จากการรับความชวยเหลือทางการเงินที่  SLSC จายใหแก  CPG 
และ CP7-11 มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ 
บริษัท 

ในที่ประชุมไดมีการพิจารณาอยางรอบคอบวารายการนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ดวย 
เหตุผลวาภายใตการนําของทีมผูบริหารภายใตโครงสรางใหมของ SLSC  ซึ่งมีประสบการณสูงในธุรกิจคาปลีกจาก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดนําเสนอแผนการปรับปรุงธุรกิจและตัวเลขประมาณการผลการดําเนินงานของ SLSC 
และจากตัวเลขประมาณการดังกลาวทําใหคณะกรรมการมีความเชื่อมั่นวาผลการดําเนินงานในอนาคตจะลดภาวะ 
ขาดทุน และสรางผลกําไรไดในที่สุด 

ที่ประชุมยังไดมอบหมายให นายกอศักด์ิ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ เปนคณะบุคคลที่ 
อํานาจในการลงนามในบันทึก และ/หรือขอตกลง และ/หรือสัญญาตลอดจนใหมีอํานาจดําเนินการตางๆตาม 
จําเปนและสมควรอันเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือทางการเงิน และมีอํานาจในการเจรจาตอรองเพื่อกําหนดอัตรา 
คาตอบแทนที่สมเหตุสมผลโดยเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินตามเงื่อนไขการคาทั่วไป และในวาระนี้กรรมการที่มี 
สวนไดเสียและกรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอันไดแก 1. นายธนินท  เจียรวนนท 2. นายกอศักดิ์  ไชยรัศมี 
ศักดิ์ 3. Mr. John Sian-Zu Lin 4. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ 5. นายณรงค  เจียรวนนท และ 6. นายสุภกิต เจียร 
วนนท ไมไดเขารวมประชุมและไมไดออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเร่ืองนี้


