
 

 

ที่  AFF011/2007 

 

วันที่  17 พฤษภาคม 2550 

 

เร่ือง  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2550 

 การอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันในธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในตางประเทศ 

 บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) 

 

เรียน กรรมการและผูจัดการ  

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) (บริษัท หรือ CP7-11) ขอเรียนใหทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 เวลา 14:00-17:00 น. ณ หองบอรดรูม ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร เลขที่ 

18 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ไดมีมติอนุมัติเรื่องตางๆ ที่ สําคัญ และภายหลังจากที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติอนุมัติ บริษัทไดดําเนินการพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับความชัดเจนและแนนอนในการเขาทํา

รายการ ทั้งนี้ เพื่อใหการเปดเผยสารสนเทศเปนไปอยางถูกตองและครบถวน ซึ่งภายหลังจากการดําเนินการดังกลาวแลว 

บริษัทจึงขอแจงการอนุมัติเร่ืองตางๆ ที่สําคัญ ดังนี้  
 

1. อนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการจําหนายธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในตางประเทศของบริษัทและบริษัทยอย

ของบริษัท โดยอนุมัติให CP7-11 และ Lotus Distribution Investment Limited (LDI) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ    CP7-11 

จําหนายสินทรัพยทั้งหมดใน Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (SLS) รวมเรียกวา “สินทรัพยใน 

SLS“ ซึ่งประกอบดวย (1) สินทรัพยที่เปนสวนทุน (สวนทุนจํานวนรอยละ 1 ซึ่งถือโดยตรงโดย CP7-11 และอีกจํานวน

รอยละ 54  ซึ่ง CP7-11 ถือโดยทางออมผาน LDI) และ (2) สวนของหนี้สินใน SLS ที่ CP7-11 และ LDI ลงทุนผาน 

Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. (YSI) (YSI เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น 

(Holding Company)) ใหแก Chia Tai Enterprises International Limited (CTEI) โดยที่การจําหนายสินทรัพยใน SLS 

ดังกลาว จะเปนการเขาทํารายการรวมกัน ดังตอไปนี้ 

1.1 การปรับโครงสรางของ SLS โดยการจําหนายรานที่มีผลการดําเนินงานต่ํา (non-performing) จํานวน  22 

ราน จาก SLS ใหแก C.P. Holding (BVI) Investment Company Limited (CPH) และ 

1.2 การขายสินทรัพยใน SLS ใหแก CTEI 

เพื่อเปนการตอบแทนใหแก CP7-11 และ LDI สําหรับการเขาทํารายการการจําหนายสินทรัพยใน SLS ตามขอ 1.1 และ 

1.2 นี้ CTEI จะดําเนินการออกหุนกูแปลงสภาพ (Convertible bonds) ซึ่งสามารถแปลงเปนหุนของ CTEI ไดใหแก CP7-

11 และ LDI ในจํานวน 891.2 ลานเหรียญดอลลารฮองกง (ประมาณ 3,918.0 ลานบาท) 

 



เพื่อวัตถุประสงคของสารสนเทศนี้อัตราแลกเปลี่ยนดังตอไปนี้ไดนํามาใชในการแลกเปลี่ยนอัตราของสกุลเงินตรา

ตางประเทศที่หลากหลาย ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนดังตอไปนี้ไดนํามาใชตามที่ไดระบุไวเทานั้นคํานวณโดยใชอัตราซื้อถัว

เฉล่ียของธนาคารพาณิชย ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 1 เหรียญดอลลารฮองกง = 4.3963 บาท และ 1 เหรียญดอลลาร

สหรัฐ = 34.5730 บาท 

 

รายการตามขอ 1.1 และ 1.2 จะสําเร็จหรือไมจะอยูภายใตเงื่อนไขบังคับกอนหลายประการ (Condition Precedent) โดย

เงื่อนไขบังคับกอนดังที่จะกลาวตอไปนี้ เปนเงื่อนไขบังคับกอนที่สําคัญ กลาวคือ ที่ประชุมผูถือหุนของ CTEI ตองมีมติ

อนุมัติในเรื่องการซื้อสินทรัพยใน SLS จาก CP7-11 และ LDI รวมถึงการไดรับการอนุมัติ การใหความยินยอม และผอน

ผันใด ๆ ที่จําเปนภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของและใชบังคับ หรือโดยหนวยงานรัฐบาล หนวยงาน

บริหาร หรือหนวยงานใด ๆ ตามที่จําเปนหรือสมควร เพื่อใหคูสัญญาที่เกี่ยวของสามารถดําเนินธุรกรรมรายการดังกลาวนี้

สําเร็จลุลวง ซึ่งรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ภายใตสัญญาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในระยะเวลาเดียวกันกับที่การดําเนินรายการ

ตามขอ 1.1 และ 1.2  นี้ เปนผลสําเร็จ   CP7-11 ตกลงที่จะ (หรือจะดําเนินการใหบุคคลที่ CP7-11 กําหนด) เขาจองซื้อ

หุนกูแปลงสภาพที่จะออกโดย CTEI ดังรายละเอียดที่จะกลาวเพิ่มเติมในขอ 1.3 ขางลางนี้ 

รายการตามขอ 1.1 และ 1.2 ดังกลาวขางตน ถือเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอยของบริษัท 

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และขนาดของรายการ คิดเปนรอยละ 9.1 ซึ่งมีมูลคาเทากับ 

891.2 ลานเหรียญดอลลารฮองกง (ประมาณ 3,918.0 ลานบาท) ซึ่งไมเขาขายขนาดของรายการที่ตองดําเนินการตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 อยางไรก็ตาม  CP7-11 มีความประสงคที่จะนําเสนอการเขาทํา

รายการนี้ตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เพื่อพิจารณาและอนุมัติตอไป  

1.3 อนุมัติให CP7-11 หรือบุคคลที่ CP7-11 กําหนด เขาจองซื้อหุนกูแปลงสภาพ ที่จะออกโดย CTEI ในจํานวน 156.4 

ลานเหรียญดอลลารฮองกง (ประมาณ 687.6 ลานบาท)  

รายการตามขอ 1.3 นี้ ถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

พ.ศ. 2547 และขนาดของรายการมีมูลคาเทากับรอยละ 1.6 ซึ่งไมเขาขายขนาดของรายการที่ตองดําเนินการตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547  

ทั้งนี้ รายการตามขอ 1.1 - 1.3 ขางตน ถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และเมื่อนับขนาดของรายการที่เกิดขึ้นในขอ  1.1 - 1.3  

มีขนาดของรายการคิดเปนรอยละ 56.4 ซึ่งมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (8,173.0 ลานบาท) เม่ือ

คํานวณตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสอบทานลาสุด สําหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 

ดังนั้น บริษัทจะนําเสนอการเขาทํารายการนี้ตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เพื่อพิจารณาและอนุมัติตอไป 



1.4 มีมติใหแตงตั้งบริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นในเรื่อง

ความสมเหตุสมผลและประโยชนของการเขาทํารายการ ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการตามที่กลาวถึง

ในขอ 1.1 – 1.3 

2. อนุมัติกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2550 เปนวันที่ 27 มิถุนายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ 1111 เอ 

ชั้นที่ 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย และการไดมาและจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพยที่เกี่ยวของกับธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในตางประเทศของบริษัทและบริษัทยอยของบริษัท 

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

โดยบริษัทกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุมวิสามัญผูถือหุนของ

บริษัทครั้งที่ 1/2550 และออกเสียงลงคะแนน ตั้งแตเวลา 12.00   น.  ของวันที่ 6  มิถุนายน   2550  จนกวาการประชุม

วิสามัญผูถือหุนจะแลวเสร็จ 

นอกจากนี้  คณะกร รมกา รบริ ษั ท ได มอบอํ านาจ ให น ายก อศั กดิ์  ไ ชย รั ศมี ศั กดิ์  และ /หรื อ  นายอํ า รุ ง  

สรรพสิทธิ์วงศ มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียกประชุมและจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 

1/2550 รวมถึงการแกไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 และ/หรือ เปล่ียนแปลงเวลา 

หรือสถานที่จัดการประชุม รวมถึงวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

3. อนุมัติใหบริษัทจําหนายเงินลงทุนใน Shanghai C.P. Jing Cheng Enterprise Development Co., Ltd. (C.P. Jing 

Cheng) จํานวนรอยละ 65 ของจํานวนเงินลงทุนทั้งหมดใน C.P. Jing Cheng และอนุมัติให LDI จําหนายเงินลงทุนใน 

C.P. Jing Cheng จํานวนรอยละ 35 ของจํานวนเงินลงทุนทั้งหมดใน C.P. Jing Cheng รวมกันเปนรอยละ 100 ใหแก 

ARCH Assets Limited โดยมีมูลคาการซื้อขายรวมจํานวน 14.2 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 490.9 ลานบาท) 

ทั้งนี้ การจําหนายเงินลงทุนดังกลาวมีขนาดของรายการเทากับรอยละ 6.4 ไมเขาขายขนาดของรายการที่ตองดําเนินการ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายเกรียงชัย  บุญโพธิ์อภิชาติ) 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ 

ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 



บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) 

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาและจําหนายไปของสินทรัพยของบริษัท 

ก. รายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

CP7-11 และ LDI ซึ่งเปนบริษัทยอยของ CP7-11 จะดําเนินการจําหนายสินทรัพยรวมทั้งหมดใน  Shanghai Lotus 

Supermarket Chain Store Co., Ltd. (SLS) รวมเรียกวา “สินทรัพยใน SLS“ ซึ่งประกอบดวย (1) สินทรัพยที่เปนสวนทุน 

(สวนทุนจํานวนรอยละ 1 ซึ่งถือโดยตรงโดย CP7-11 และอีกจํานวนรอยละ 54 ซึ่ง CP7-11 ถือโดยทางออมผาน LDI) และ (2) 

สวนของหนี้สินใน SLS  ที่ CP7-11 และ LDI ลงทุนผาน Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. (YSI) (YSI เปนบริษัท

ที่ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)) ใหแก CTEI โดยที่การจําหนายสินทรัพยใน SLS ดังกลาว 

จะเปนการเขาทํารายการรวมกันดังตอไปนี้ 

- การปรับโครงสรางของ SLS โดยการจําหนายรานที่มีผลการดําเนินงานต่ํา (non-performing) จํานวน 22 รานใหแก C.P. 

Holding (BVI) Investment Company Limited (CPH) (รายการที่ 1) 

-  การขายสินทรัพยใน SLS ใหแก CTEI (รายการที่ 2) 

1. วัน เดือน ป ที่มีการตกลงเขาทํารายการ 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 

2. คูกรณีที่เกี่ยวของ 

รายการที่ 1 

ผูซื้อ: CPH ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ถือหุนทั้งหมดโดย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (CPG) โดยทางออม โดย CPG ถือหุน

ทางตรงใน CP7-11 เปนจํานวนเทากับรอยละ 19.2 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ CP7-11 

ผูขาย: SLS ซึ่งเปนบริษัทยอยของ CP7-11 ซึ่ง CP7-11 ถือหุนทางออมรอยละ 29.7 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดย

ผานการลงทุนใน YSI (YSI เปนบริษัทยอยของ CP7-11 ซึ่ง CP7-11 ถือหุนรวมกันรอยละ 55 ของหุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมด โดยถือหุนทางตรงรอยละ 1 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และถือหุนทางออมรอยละ 54 ของหุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยถือผานทาง LDI ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ถือหุนโดย CP7-11 ทั้งหมด) 

รายการที่ 2 

ผูซื้อ: CTEI ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ CPH ถือหุนทางตรงรอยละ 61.71 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ CTEI 

ผูขาย: CP7-11 และ LDI (ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ถือหุนโดย CP7-11 ทั้งหมด) 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

CP7-11 และ LDI จะจําหนายสินทรัพยใน SLS ที่ CP7-11 และ LDI ลงทุนผาน YSI ซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการ

ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ทั้งนี้ CP7-11 และ LDI จะไดรับคาตอบแทนจากการจําหนายสินทรัพยใน SLS 

ดังกลาว เปนมูลคาจํานวน 891.2 ลานเหรียญดอลลารฮองกง (ประมาณ 3,918.0 ลานบาท)   



 

เพื่อวัตถุประสงคของสารสนเทศนี้ อัตราแลกเปลี่ยนดังตอไปนี้ไดนํามาใชในการแลกเปลี่ยนอัตราของสกุลเงินตราตางประเทศ 

ที่หลากหลาย ทั้งนี้  อัตราแลกเปลี่ยนดังตอไปนี้ไดนํามาใชตามที่ไดระบุไวเทานั้นคํานวณโดยใชอัตราซื้อถัวเฉลี่ยของธนาคาร

พาณิชย ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 1 เหรียญดอลลารฮองกง = 4.3963 บาท และ 1 เหรียญดอลลารสหรัฐ = 34.5730 

บาท  

 

การจําหนายไปซึ่งสินทรัพยดังกลาว จะเปนการเขาทํารายการรวมกันดังตอไปนี้ 

รายการที่ 1: การปรับโครงสรางของ SLS โดยการจําหนายรานที่มีผลการดําเนินงานต่ํา (non-performing) จํานวน 22 ราน 

จาก SLS ใหแก CPH  

รายการที่ 2: บริษัท และ LDI ตกลงขายสินทรัพยใน SLS ที่ CP7-11 และ LDI ลงทุนผาน YSI ใหแก CTEI 

เพื่อเปนการตอบแทนใหแก CP7-11 และ LDI สําหรับการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยใน SLS ดังกลาว CTEI จะ

ดําเนินการออกหุนกูแปลงสภาพใหแก CP7-11 และ LDI เปนเงินตนจํานวน 891.2 ลานเหรียญดอลลารฮองกง (ประมาณ 

3,918.0 ลานบาท) ทั้งนี้ ขอกําหนดสิทธิและหนาที่ของหุนกูแปลงสภาพสามารถสรุปไดดังนี้ 

เงินตนจํานวน 891.2 ลานเหรียญดอลลารฮองกง (ประมาณ 3,918.0 ลานบาท) 

การครบกําหนดอายุ /การไถถอน เวนแตจะไดมีการดําเนินการไถถอน แปลงสภาพ หรือไดซื้อและยกเลิกกอน วันที่

ครบรอบปที่ 3 นับจากวัน completion date ของสัญญาที่เกี่ยวของ หรือ (ตามแตที่จะ

ตกลงกันระหวาง CTEI และผูถือหุนกู) เปนวันที่ครบรอบปที่ 5 นับจากวัน completion 

date ของสัญญาที่เกี่ยวของ 

ดอกเบี้ย รอยละ 1 ตอป 

การแปลงสภาพ ผูถือหุนกูแปลงสภาพจะมีสิทธิแปลงสภาพในหุนกูแปลงสภาพเปนหุนของ CTEI 

ระหวางระยะเวลาแปลงสภาพ นอกจากนี้ หุนกูแปลงสภาพจะถูกแปลงสภาพโดย

อัตโนมัติ ถาเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้เกิดขึ้น 

(ก) ราคาปดของหุนของ CTEI ตามที่ไดอางอิงในตลาดหลักทรัพยฮองกง เทากับหรือ

สูงกวา 0.43 เหรียญดอลลารฮองกง (ตามที่ไดมีการปรับสิทธิโดยการแบงหุน การ

รวมหุน หุนปนผล การจัดแบงประเภทของหุน และการดําเนินการที่คลายคลึงกัน) 

เปนเวลาอยางนอย 15 วนัซื้อขายหลักทรัพยติดตอกัน หรือ 

(ข) ราคาเฉลี่ยของราคาปดของหุนของ CTEI ตามที่ไดอางอิงในตลาดหลักทรัพย

ฮองกง ไมนอยกวา 20 วันซื้อขายหลักทรัพยติดตอกันคือราคาที่ 0.43 เหรียญ

ดอลลารฮองกง หรือสูงกวา (ตามที่ไดมีการปรับสิทธิโดยการแบงหุน การรวมหุน 

หุนปนผล การจัดแบงประเภทของหุน และการดําเนินการที่คลายคลึงกัน) 

ราคาแปลงสภาพ 0.39 เหรียญดอลลารฮองกง ตอหุน 

สิทธิของหุนที่ไดดําเนินการ 

แปลงสภาพแลว หุนที่ไดจากการแปลงสภาพหุนกูจะมีสิทธิและหนาที่เทาเทียมกับหุนของ CTEI ทั้งหมด  



กฎหมายที่ใชบังคับ กฎหมายแหงประเทศฮองกง 

อยางไรก็ตาม ในระยะเวลาเดียวกันกับการดําเนินรายการตามขอ ก. นี้ ใหสําเร็จลุลวง CP7-11 ตกลงที่จะหรือจะดําเนินการ

ใหบุคคลที่ CP7-11 กําหนดเขาจองซื้อหุนกูแปลงสภาพที่จะออกโดย CTEI ดังรายละเอียดที่จะกลาวเพิ่มเติมในขอ ข ขางลาง

นี้ 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที่จําหนาย 

CP7-11 และ LDI จะดําเนินการจําหนายสินทรัพยใน SLS ที่ CP7-11 และ LDI ลงทุนผาน YSI ซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

โดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) การจําหนายสินทรัพย ดังกลาวนี้ จะเปนการเขาทํารายการรวมกันตามที่ได

เปดเผยไวในขอ 3 ขางตน ซึ่งขอมูลโดยทั่วไปของ SLS และ YSI มีรายละเอียดเปนดังนี้ 

SLS 

SLS เปนบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ปจจุบันมีทุนชําระแลวจํานวน 84.0 ลานเหรียญ

ดอลลารสหรัฐ ซึ่งจํานวนรอยละ 54.0 ถือโดย YSI และรอยละ 46.0 ถือโดย Chia Tai Distribution Investment Co., Ltd. ซึ่ง

เปนบริษัทยอยที่ถือหุนทั้งหมดโดย CPG ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของ SLS คือ การดําเนินธุรกิจรานคาปลีกขนาดใหญ (hypermarket) 

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ณ วันที่ในสารสนเทศนี้ SLS ไดดําเนินธุรกิจรานคาปลีก จํานวน 41 ราน ซึ่งมีชื่อวา 

โลตัส ซุปเปอรเซ็นเตอร โดยมีสาขาในเซี่ยงไฮ และเมืองอื่น ๆ รอบภูมิภาคสวนกลางในลุมน้ําแยงซีเกียงของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนจีน รานคาที่ดําเนินธุรกิจภายใต SLS สามารถจําแนกประเภทไดเปนรานที่มีผลการดําเนินงานสูง 

(performing) จํานวน 19 ราน และรานที่มีผลการดําเนินงานต่ํา (non-performing) จํานวน 22 ราน 

คณะกรรมการของ SLS คือบุคคลที่มีชื่อดังตอไปนี้ 

1. นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 

2. นายณรงค เจียรวนนท 

3. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ 

4. Mr. Jeff Zhang 

5. Mr. Allan H. Liu 

6. Mr. John Sian-Zu Lin 

7. นายเมธ เจียรวนนท 

8. นายศุภชัย เจียรวนนท 

9. นายสุภกิต เจียรวนนท 

10. Mrs. Camille Ma 

11. นายประเสริฐ จารุพนิช 

 

ขอมูลทางการเงินของ SLS สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2549 ตามที่ไดเปดเผยในงบการเงินที่ยัง

ไมไดทําการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี เปนดังนี้ 
 
 
 
 



 
หนวย: ลานหยวน  ป 2548 ป 2549 

รายได 5,797.7 6,382.5 

EBITDA (108.4)   (490.7) 

ขาดทุนกอนหักภาษ ี (285.6)   (762.5) 

ขาดทุนหลังหักภาษ ี (287.7)   (762.8) 

สินทรัพยรวม 3,482.8 3,376.5 

สินทรัพยสุทธิ/(หนี้สิน) 498.9   (263.9) 
 

YSI 

YSI เปนบริษัทที่จดทะเบียนใน บริติช เวอรจิน ไอสแลนด ปจจุบันมีทุนชําระแลวจํานวน 57.8 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 

ประกอบดวยหุนจํานวน 100 หุน มีมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.0 เหรียญดอลลารสหรัฐ ซึ่งจํานวนรอยละ 54.0 ของหุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมดของ YSI ถือโดย LDI รอยละ 1.0 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ YSI ถือโดย CP7-11 และรอย

ละ 45.0 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ YSI ถือโดย The China Retail Fund, LDC ทั้งนี้ YSI เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

โดยการลงทุนในบริษัทอื่น (investment holding company) ซึ่ง YSI ถือหุนจํานวนรอยละ 54.0 ของหุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดใน SLS  

คณะกรรมการของ YSI คือบุคคลที่มีชื่อดังตอไปนี้ 

1. นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 

2. นายณรงค เจียรวนนท 

3. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ 

4. Mr. Jeff Zhang 

5. Mr. Allan H. Liu 

6. Mr. John Sian-Zu Lin 

 

ขอมูลทางการเงินของ YSI สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2549 ตามที่ไดเปดเผยในงบการเงินรวมที่

ไดทําการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว เปนดังนี้ 
 
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ ป 2548 ป 2549 

รายได 718.8 814.3 

กําไรสุทธิ (ขาดทุน)  (18.8)  (53.2) 

(หลังจากหักสวนของผูถือหุนสวนนอย) 

สินทรัพยรวม 453.2 465.4 

หนี้สินรวม 377.4 485.8 

สวนของผูถือหุน   46.7    (6.2) 

(ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอย) 



 

5. เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคารวมของรายการ 

มูลคารวมของรายการ เปนไปตามการเจรจาตกลงกันระหวางผูซื้อและผูขาย 

6. ขนาดของรายการ 

ขนาดของรายการระหวางกันตามขอ ก. นี้ เม่ือนับรวมกับรายการที่เกิดขึ้นในขอ ข. คิดเปนรอยละ 56.4 ซึ่งมากกวารอยละ 3 

ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA=8,173.0 ลานบาท) เมื่อคํานวณตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสอบ

ทานลาสุด สําหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 

7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และลักษณะและขอบเขตของสวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

รายการที่ 1 

SLS และ CPH มีผูถือหุนรายใหญสุดทายเปนรายเดียวกัน ซึ่งคือ CPG โดย CPG ถือหุนใน SLS โดยทางออมรอยละ 46.0 

และ CPG ถือหุนโดยทางตรงใน CPH รอยละ 100.0 ดังนั้น การทํารายการระหวางคูสัญญาจึงถือเปนรายการระหวางกัน 

รายการที่ 2 

CP7-11 LDI และ CTEI มีผูถือหุนรายใหญเปนบุคคลเดียวกัน ซึ่งคือ CPG โดย CPG ถือหุนโดยทางออมใน CP7-11 จํานวน

รอยละ 44.7 CPG ถือหุนโดยทางออมใน LDI จํานวนรอยละ 44.7 และ CPG ถือหุนโดยทางออมใน CTEI จํานวนรอยละ 

61.7 ดังนั้น การทํารายการระหวางคูสัญญาจึงถือเปนรายการระหวางกัน 

8. แผนการใชเงินที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพย 

CP7-11 และ LDI จะไดรับหุนกูแปลงสภาพเปนคาตอบแทนของการทํารายการ สําหรับการทํารายการที่ 1 และ รายการที่ 2 

ดังนั้น CP7-11 และ LDI ยังไมมีแผนการใชเงินที่ไดรับจากการขาย 

9. รายชื่อกรรมการที่มีสวนไดเสีย และ/ หรือกรรมการซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

นายธนินท เจียรวนนท นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายสุภกิต เจียรวนนท นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ นายประเสริฐ จารุพนิช 

นายณรงค เจียรวนนท และนายจอหน เชียน-ซู ลิน ซึ่งเปนกรรมการที่มีสวนไดเสีย และ/ หรือกรรมการซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยง

กัน จะไมเขารวมประชุม และไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไมมีสวนไดเสียในการเขาทํารายการนี้ ไดเขา

ประชุม และไดพิจารณาแลวเห็นวาการเขาทํารายการมีความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท รวมทั้งเปน

ประโยชนตอผูถือหุนโดยรวม เนื่องจาก (ก) บริษัทสามารถรับรูมูลคาจากการลงทุนใน SLS โดยผานทางหุนกูแปลงสภาพที่จะ

ออกโดย CTEI (ข) ลักษณะของหุนกูแปลงสภาพทําใหบริษัทมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (potential upside) หาก CTEI 

สามารถรับรูมูลคาที่เพิ่มขึ้นจากการไดมาซึ่งสินทรัพย 

 



11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามขอ 10 

มีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการบริษัท 

12. เงื่อนไขการทํารายการของบริษัท 

เนื่องจากรายการนี้เปนรายการระหวางกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ  .ศ. 

2546 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขนาดของรายการตามขอ ก. นี้ เม่ือนับรวมกับรายการที่เกิดขึ้นในขอ ข. คิดเปนรอย

ละ 56.4 ซึ่งมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA= 8,173.0 ลานบาท) เม่ือคํานวณตามงบการเงินรวม

ของบริษัทและบริษัทยอยสอบทานลาสุด สําหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ดังนั้น บริษัทจะนําเสนอการเขาทํา

รายการนี้ตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เพื่อพิจารณาและอนุมัติตอไป มติของที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติการ

ตกลงเขาทํารายการในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตองมีคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย นอกจากนี้ บริษัทตองไดรับมติที่ประชุมผูถือ

หุนของ CTEI ที่อนุมัติในรายการดังกลาว 

นอกจากนี้ รายการตามขอ ก. ถือเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอยของบริษัท ตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา

หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และขนาดของรายการนี้ คิดเปนรอยละ 9.1 ซึ่งมีมูลคาเทากับ 891.2 ลานเหรียญ

ดอลลารฮองกง (ประมาณ 3,918.0 ลานบาท) ไมเขาขายขนาดของรายการที่ตองเปดเผยเรื่องการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท 

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547  

13. การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนของบริษัท 

บริษัทจะดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนสง

ใหแกผูถือหุนอยางนอย 5 วันทําการ และจะดําเนินการจัดสงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุนไปพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมเปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน 

 

ข. การไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

การจองซื้อหุนกูแปลงสภาพของ CTEI 

1. วัน เดือน ป ที่มีการตกลงเขาทํารายการ 

ภายหลังจากวัน completion date ของรายการตาม ขอ ก. 

2. คูกรณีที่เกี่ยวของ 

ผูซื้อ: CP7-11 หรือบุคคล CP7-11 กําหนด 

ผูขาย: CTEI ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ CPH ถือหุนโดยทางตรงรอยละ 61.7 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ CTEI 



3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

CP7-11 หรือบุคคลที่ CP7-11 กําหนด ตกลงที่จะเขาจองซื้อหุนกูแปลงสภาพที่จะออกโดย CTEI อยางมีเงื่อนไข จํานวน 

156.4 ลานเหรียญดอลลารฮองกง (ประมาณ 687.6 ลานบาท) โดยจะชําระคาหุนกูแปลงสภาพเปนเงินสด 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา 

ขอกําหนดสิทธิและหนาที่ของหุนกูแปลงสภาพนี้ จะมีขอกําหนดและเงื่อนไขเชนเดียวกันกับหุนกูแปลงสภาพที่ CTEI จะออก

ใหแก CP7-11 และ LDI ตามขอ ก. ขางตน  

CTEI เปนบริษัทที่จดทะเบียนในเกาะเคยแมน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนจํานวน 

300,000,000 เหรียญดอลลารฮองกง ประกอบดวยหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 5,996,614,408 หุน มีมูลคาหุนที่ตรา

ไวหุนละ 0.02 เหรียญดอลลารฮองกง ซึ่งจํานวนรอยละ 61.7 ถือโดยทางออมโดย CPG โดยถือผานทาง CPH ซึ่งเปนบริษัท

ยอยที่ถือหุนทั้งหมดโดย CPG และหุนสวนที่เหลือจํานวนรอยละ 38.3 ถือโดยผูถือหุนรายยอย ทั้งนี้ ณ ส้ินป 2549 CTEI เปน

บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (investment holding company) และลงทุนโดยทางตรงในโลตัสทางเหนือ 

รอยละ 100 และโลตัสทางใต รอยละ 100 เพื่อดําเนินธุรกิจราน superstore ที่มีชื่อวา โลตัส ซุปเปอรเซ็นเตอร ในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนจีน 

คณะกรรมการของ CTEI คือบุคคลที่มีชื่อดังตอไปนี้ 

1. นายสุภกิต เจียรวนนท 

2. นายณรงค เจียรวนนท 

3. Mr. Tse Ping 

4. Mr. James Harold Haworth 

5. Mr. Michael Ross 

6. Mr. Yang Xiaoping 

7. Mr. Li Wen Hai 

8. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ 

9. Mr. Robert Ping-Hsien Ho 

10 นายเมธ เจียรวนนท 

11. นายนพดล เจียรวนนท 

12. นายชัชวาล เจียรวนนท 

13. นายศุภชัย เจียรวนนท 

14. นายขจร เจียรวนนท 

15. นายวิโรจน แสงสนิท 

16. นายโชคชัย โกติกูละ 

17. Mr. Cheng Yuk Wo 
 
ขอมูลทางการเงินของ CTEI สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2549 ตามที่ไดเปดเผยในงบการเงินที่ได

ทําการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว เปนดังนี้ 
 



 
หนวย: ลานเหรียญดอลลารฮองกง ป 2548 ป 2549 

รายได  1,852.8 3,482.8 

กําไรสุทธิ (ขาดทุน)    (530.2)   (347.5) 

สินทรัพยรวม  1,906.7 2,459.1 

หนี้สินรวม  1,566.2 2,528.5 

สวนของผูถือหุน    (340.5)    (69.4) 
 
5. แหลงเงินทุนที่ใชในการเขาซื้อสินทรัพย 

กระแสเงินสดของ CP7-11 

6. ขนาดของรายการ 

ขนาดของรายการตามขอ ข. เมื่อคํานวณรวมกันกับขนาดของรายการตามขอ ก. คิดเปนรอยละ 56.4 ซึ่งมากกวารอยละ 3  

ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA = 8,173.0 ลานบาท) คํานวณจากงบการเงินรวมสอบทานลาสุดของบริษัทและบริษัท

ยอย สําหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 

7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และลักษณะและขอบเขตของสวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

CP7-11 และ CTEI มีผูถือหุนรายใหญเปนรายเดียวกัน ซึ่งคือ CPG โดย CPG ถือหุนโดยทางออมในบริษัท จํานวนรอยละ 

44.7 และ CPG ถือหุนโดยทางออมใน CTEI จํานวนรอยละ 61.7 ดังนั้น การทํารายการระหวางคูสัญญาจึงถือเปนรายการ

ระหวางกัน 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดจากการจองซื้อหุนกูนี้ 

ตามแผนการดําเนินการที่เกี่ยวของของCTEI  CTEI จะดําเนินการปรับโครงสรางทางธุรกิจโดยการเขาซื้อรานคาที่มีผลการ

ดําเนนิงานสูง (performing) จํานวน 18 ราน ที่ดําเนินการโดย SLS ภายหลังการปรับโครงสรางของ SLS ซึ่งรานคาดังกลาวมีที่

ตั้งอยูในทําเลที่ดีในเซี่ยงไฮ ซึ่งเปนศูนยกลางหลักทางเศรษฐกิจและการเงินของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน รวมถึง

การไดมาซึ่งรานจํานวน 1 ราน ใน Jiangsu ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ทั้งนี้ ในขณะเดียวกัน CTEI จะทําการ

จําหนายรานคาที่มีผลการดําเนินงานต่ํา (non-performing) จํานวน 11 ราน 

CTEI สามารถจะขยายที่ตั้งในเซี่ยงไฮ และใน Jiangsu นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจหลักใน Guangdong, Beijing, 

Qingdao, Xian และ Zhengzhou ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และจะดําเนินธุรกิจ 40 ราน โดยมีเนื้อที่การขาย

รวมกันประมาณ 609,901 ตารางเมตร โดยทันทีภายหลังจากการปรับโครงสราง  โดยผลของการปรับโครงสราง กลุม CTEI  

จะกลายเปนหนึ่งในธุรกิจรานคาปลีกขนาดใหญ ซึ่งมีที่ตั้งครอบคลุมภูมิภาคทางภาคเหนือ ตะวันออก และใตของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนจีน 

ทีมผูบริหารใหมที่มีประสบการณที่หลากหลายในธุรกิจคาปลีกและการบริหารทางการเงิน โดยมีเปาหมายในการเปลี่ยนธุรกิจ

หลักของกลุม CTEI เชื่อวาการปรับโครงสรางจะกอใหเกิดประโยชนรวมกันระหวางกลุม CTEI ดวยวิธีการของหลักการ

ประหยัดตอขนาด (Economy of scale) และอํานาจในการตอรองรวมกันกับผูขาย ผูจัดหาสินคา และผูใหบริการ 



จากการปรับโครงสรางทุนของกลุม จะสงผลใหฐานเงินทุนของ CTEI เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ จาก (71.9) ลานเหรียญ

ดอลลารฮองกง เปน 1,063.8 ลานเหรียญดอลลารฮองกง 

บริษัทเชื่อวาการลงทุนในหุนกูแปลงสภาพของ CTEI ภายหลังจากการปรับโครงสรางจะเปดโอกาสใหบริษัทสามารถเขาไป

ลงทุนในหุนกูแปลงสภาพที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (potential upside) ของบริษัทที่มีศักยภาพที่จะเปนรานคาปลีก

ขนาดใหญ (hypermarket) และชั้นนําในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน การปรับโครงสรางดังกลาวจะเสริมสราง

ฐานะการเงินของ CTEI จากผลประโยชนรวมกัน (synergy) การประหยัดตอขนาด และทําใหฐานเงินทุนแข็งแกรง 

9. รายชื่อกรรมการที่มีสวนไดเสีย และ/ หรือกรรมการซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

นายธนินท เจียรวนนท นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายสุภกิต เจียรวนนท นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ นายประเสริฐ จารุพนิช 

นายณรงค เจียรวนนท และนายจอหน เชียน-ซู ลิน ซึ่งเปนกรรมการที่มีสวนไดเสีย และ/ หรือกรรมการซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยง

กัน จะไมเขารวมประชุม และไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไมมีสวนไดเสียในการเขาทํารายการนี้ ไดเขา

ประชุม และไดพิจารณาเห็นวาการเขาทํารายการมีความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท รวมทั้งเปน

ประโยชนตอผูถือหุนโดยรวม  

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามขอ 10 

มีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการบริษัท 

12. เงื่อนไขการทํารายการของบริษัท 

เนื่องจากรายการนี้เปนรายการระหวางกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ  .ศ. 

2546 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขนาดของรายการตามขอ ข. นี้ เม่ือนับรวมกับรายการที่เกิดขึ้นตามขอ ก. คิดเปนรอย

ละ 56.4 ซึ่งมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA=8,173.0 ลานบาท) เม่ือคํานวณตามงบการเงินรวม

ของบริษัทและบริษัทยอยสอบทานลาสุด สําหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ดังนั้น บริษัทจะนําเสนอการเขาทํา

รายการนี้ตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป มติของที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติการตกลง

เขาทํารายการในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตองมีคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย นอกจากนี้ บริษัทตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุนของ 

CTEI ที่อนุมัติในรายการดังกลาว 

รายการตามขอ ข. ดังกลาวนี้ถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 

2547 และขนาดของรายการมีมูลคาเทากับรอยละ 1.6 ไมเขาขายขนาดของรายการที่ตองเปดเผยเรื่องการไดมาซึ่งสินทรัพย

ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท

จดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547  



13. การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนของบริษัท 

บริษัทจะดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนสงใหแกผูถือ

หุนอยางนอย 5 วันทําการ และจะดําเนินการจัดสงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุนไปพรอมกับหนังสือ

เชิญประชุมเปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน  


