
  
 
ที่ AFF027/2008 
 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 
 
เร่ือง  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 7/2551 

บริษัท ซีพี ออลล จํากดั (มหาชน) 
 
เรียน  กรรมการและผูจัดการ 

ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
 

บริษัท ซีพี ออลล จํากดั (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนใหทราบวา ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
บริษัท คร้ังที่ 7/2551 เม่ือวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมบอรด
รูมอาคารทรูทาวเวอร เลขที ่18 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ไดมีมติที่สาํคัญ
ดังน้ี 
 

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหวางกาล สาํหรับไตรมาส สิ้นสดุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 
2. มีมติอนุมัติโครงการซ้ือหุนคนืของบริษัท (Treasury Stock) เพ่ือการบริหารทางการเงิน   

ในวงเงินไมเกิน 4,300 ลานบาท ดังมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเปดเผยการซ้ือหุนคืน
เพ่ือการบริหารทางการเงิน ซ่ึงไดแนบมาพรอมน้ี 

 
 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
 
(นายเกรียงชัย  บญุโพธิอ์ภิชาติ) 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ 
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



          (Form TS-1.2) 
 

แบบรายงานการเปดเผยการซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงิน 
(ตาม ม. 66/1 (2) แหงพระราชบญัญัติมหาชนจาํกัด) 

บริษัท ซพีี ออลล จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2551 

 
 ขาพเจาบริษัท ซีพี ออลล จํากดั (มหาชน) ขอแจงมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการคร้ังที ่7/2551 
เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซ้ือหุนคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 
1. โครงการซื้อหุนคืน 
    1.1 วงเงินสูงสดุที่จะใชในการซ้ือหุนคืน 4,300 ลานบาท 
    1.2 จํานวนหุนที่จะซ้ือคนืจํานวนไมเกิน 449.31 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท จํานวน
 หุนที่จะซ้ือคืนคดิเปนไมเกินรอยละ 10 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
    1.3 วิธีการในการซ้ือหุนคืน 
 [√ ]  ซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
 [   ]  เสนอซ้ือจากผูถือหุนเปนการทั่วไป ในราคา    -    บาท/หุน (ตองเปนราคาดียวกัน) 
  
     กาํหนดระยะเวลาที่จะซ้ือหุนคืนตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที ่27 พฤษภาคม 2552 
     หมายเหตุ  บริษัทตองเปดเผยโครงการซ้ือคืนหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนวันซ้ือหุน โดย 
      1. ซ้ือใน ตลท. ตองดาํเนินการใหแลวเสร็จภายใน 6 เดอืน 
  2. เสนอซ้ือจากผูถือหุนเปนการทัว่ไป ตองไมนอยกวา 10 วัน และไมเกิน 20 วัน 
    1.4 หลักเกณฑในการกําหนดราคาหุนที่จะซ้ือคืน โดยใหนําราคาหุนเฉลี่ยยอนหลัง 30 วันกอน 
 วันที่บริษัทจะทาํการเปดเผยขอมูลมาประกอบการพิจารณากําหนดราคาหุนดวย 
 ราคาซ้ือคืนจะไมเกินกวารอยละ 115 ของราคาปดของหุนเฉลี่ย 5 วันทาํการซ้ือขายกอน
 หนาวันที่ทาํรายการซ้ือหุนคนื__________________________________________ 
 ทั้งน้ี ราคาหุนเฉลี่ยยอนหลัง 30 วันทาํการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที_่______              
 12 พฤศจิกายน 2551 เทากบั 9.55 บาทตอหุน_____________________________ 
 
2. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 
    2.1 ขอมูลกาํไรสะสมและสภาพคลองสวนเกินของบริษัท 
          ขอมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการสอบทานงวดลาสดุ ณ วันที ่30 กันยายน 2551 
  -  กําไรสะสมของบริษัท เทากับ 5,814 ลานบาท 
  -  หน้ีสินที่ถึงกาํหนดชําระภายใน 6 เดือน นับแตวันทีจ่ะซ้ือหุนคืน เทากับ    -    ลานบาท 
  -  อธิบายความสามารถในการชําระหน้ีของบริษัทที่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 6 เดือน นับแต           
     วันที่จะซ้ือหุนคืน โดยระบุแหลงเงินทุนที่ใชในการชาํระหน้ีคืน 
     ณ วันที ่30 กันยายน 2551 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในชวง 9 เดอืนแรก     
     ของป 2551 เปนจํานวนเงิน 2,722 ลานบาท และมีเงินสดคงเหลือจํานวน 6,383_____  
               ลานบาท รวมถึงบริษัทไมมีเจาหน้ีเงินกูที่จะตองชาํระใดๆ______________________ 
    2.2 จํานวนผูถอืหุนสามัญรายยอย (Free float) ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด เม่ือวันที ่4  เมษายน 
 2551 เทากับรอยละ 41.95 ของทุนชาํระแลวของบริษัท หรือเทากับ 1,880.19 ลานหุน 
 ทั้งน้ีบริษัทไดแนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุนของบริษัทมาพรอมน้ี 
 
3. เหตุผลในการซื้อหุนคืน 
    เพ่ือเปนการบริหารสภาพคลองสวนเกินของบริษัท ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุนคืน 
    4.1 ตอผูถอืหุน 
          ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลตอหุนสูงข้ึน เน่ืองจากหุนทีบ่ริษัทจะซ้ือคืนไมมีสทิธิไดรับเงิน
 ปนผล และจะทําใหอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสูงข้ึนดวย______________ 
 
 



(Form TS-1.2) 
 
     4.2 ตอบริษัท 
 บริษัทจะมีสินทรัพยสภาพคลอง และมูลคาทางบญัชีของสวนของผูถอืหุนลดลง และหาก
 บริษัทดําเนินการซ้ือหุนคืนไดครบตามวงเงินทีไ่ดระบุไดทั้งหมด จํานวน 4,300 ลานบาท 
 เม่ือสิ้นสุดโครงการการซ้ือหุนคืน บริษัทจะมีสินทรัพยสภาพคลอง และมูลคาทางบญัชี
 ของสวนของผูถอืหุนลดลงเปนจํานวน 4,300 ลานบาท________________________ 
 
5. การจาํหนายและการตัดหุนที่ซื้อคืน 
    - วิธกีารจําหนายหุน และการกาํหนดระยะเวลาจําหนายหุนที่ซ้ือคืน 
      คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาวธิีการจําหนายหุนอีกคร้ังภายหลัง 6 เดอืนนับแตวันที่ซ้ือหุน         
      คืนเสร็จสิ้น แตตองไมเกิน 3 ป_____________________________________________ 
    - หลักเกณฑในการกาํหนดราคาที่จะจําหนายหุนที่ซ้ือคืน 
      ราคาจําหนายหุนที่ซ้ือคืนตองไมนอยกวารอยละ 85 ของของราคาปดของหุนเฉลี่ย 5 วันทาํการ 
      ซ้ือขายกอนหนาวันทีท่าํรายการจําหนายหุนที่ซ้ือคนื_______________________________ 
 
6. การซื้อหุนคืนในอดีต (ถาม)ี 
    วันสิ้นสดุโครงการซ้ือหุนคืนคร้ังหลังสุด ___-ไมมี-___     
    (การซ้ือหุนคืนตามโครงการใหมจะกระทาํไดเม่ือครบกําหนดระยะเวลาเกิน 1 ป นับแตวันสิ้นสดุ      
     โครงการคร้ังหลังสุด) 
 
 
 
 บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 
 
 
 
 
      (นายสุพจน ชติเกษรพงศ) 
                                รองกรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษัท 
                                
 
 
พรอมประทับตราบริษัท 
 
 
หมายเหตุ : ใหบริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซ้ือหุนคืน ภายในวันที ่
คณะกรรมการมีมติ หรือภายใน 9.00 น. ของวันทําการถดัไป โดยนําสงรายงานทางโทรสาร 
และ On-line ผานระบบ ELCID ของตลาดหลกัทรัพย 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุน 
บริษัท ซพีี ออลล จํากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 4 เมษายน 2551 
 
ทุนจดทะเบียนทีเ่รียกชาํระแลว (เฉพาะหุนสามัญ) 4,481,555,801.00 บาท แบงเปนหุนสามัญ 
4,481,555,801 หุน มูลคาที่ตราไว 1.00 บาท 
 
             
      จํานวน  จํานวนหุน รอยละของทุนที ่
      ผูถือหุน    ชําระแลว 
               (เฉพาะหุนสามัญ) 
1. ผูถือหุนสามัญทีเ่ปน Strategic Shareholder    
   1.1 รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ     -        -      - 
   1.2 กรรมการ ผูจัดการ และผูบริหาร รวมถึง    22    22,012,310    0.49 
        ผูทีเ่กี่ยวของและผูทีมี่ความสัมพันธ  
   1.3 ผูถือหุน > 5% โดยนับรวมผูที่เกี่ยวของดวย   7         2,579,347,185   57.55 
   1.4 ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม       -        -      - 
   1.5 ผูถือหุนที่มีขอตกลงในการหามขายหุน        -        -      - 
        ภายในระยะเวลาที่กาํหนด    
2. หุนที่ซ้ือคืน         -        -      - 
3. ผูถือหุนสามัญรายยอย            4,041         1,880,193,757   41.95 
    (Non-Strategic shareholder)   
4. ผูถือหุนสามัญที่ถอืหุนต่ํากวา      121            2,549       0.00 
    หน่ึงหนวยการซ้ือขาย    
 
รวม      4,191         4,481,555,801           100.00 
 
 
 
 บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศที่ไดรายงานไวในหนังสือรับรองฉบับน้ีถกูตอง 
 
 
  
         (นายปยะวัฒน ฐิตะสทัธาวรกุล)   (นายอํารุง สรรพสิทธิว์งศ) 
             กรรมการและกรรมการผูจัดการ                กรรมการ 


