
 
 
ที่ AFF024/2007 
 
วันที่  9 ตุลาคม 2550 
 
เร่ือง  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4/2550 
 บริษัท ซี.พี. เซเวนอเีลฟเวน จํากดั (มหาชน) 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการ  
 ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 บริษัท ซี.พี. เซเวนอเีลฟเวน จํากดั (มหาชน) (CP7-11) ขอเรียนใหทราบวา ทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2550 เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2550 เวลา 14:00-15:30 น. ณ หองประชุมบอรด
รูม ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร เลขที ่18 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ไดมีมติทีส่ําคญั
ดังน้ี 

• มีมติอนุมัติการเขาทํารายการทีเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกบัการรับความชวยเหลือทางการเงินของ 
Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd.  ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ CP7-11 จาก 
บริษัท Shanghai Tiantai Leasing Co.,Ltd.  บริษัท Shanghai Zunrong Yingyi Real 
Estate Management Co.,Ltd. และ บริษัท Chia Tai Land Co.,Ltd. ซ่ึงบริษัททั้งสามถอื
เปนบคุคลทีเ่กี่ยวโยงกัน โดยมีมูลคาของรายการ คือดอกเบี้ยรวมประมาณ 16.06 ลานเรนมิน
บิ (ประมาณ 73.64  ลานบาท) ตอป ดังมีรายละเอียดทีป่รากฎในสารสนเทศรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ตามเอกสารแนบ  

 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
 
(นายเกรียงชัย  บญุโพธิอ์ภิชาติ) 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ- การเงินและลงทุนสัมพันธ 
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 



 
บริษัท ซ.ีพ.ี เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) 

สารสนเทศรายการทีเ่กี่ยวโยงกันเกี่ยวกบัการรับความชวยเหลือทางการเงินของบริษัทยอย 
 

ดวยทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ซี.พี. เซเวนอเีลฟเวน จํากดั (มหาชน) (CP7-11) คร้ังที่ 
4/2550 เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม  2550 ไดมีมตอินุมัติการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการรับความ
ชวยเหลือทางการเงินของบริษัท Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd. (SLS) ซ่ึงเปน
บริษัทยอยของ CP7-11 จากบริษัท Shanghai Tiantai Leasing Co.,Ltd. (Tiantai)  บริษัท Shanghai 
Zunrong Yingyi Real Estate Management Co.,Ltd. (Zunrong) และบริษัท Chia Tai Land Co.,Ltd. 
(Chia Tai Land) ซ่ึงบริษัททั้งสามถือเปนบคุคลทีเ่กี่ยวโยงกัน  โดยมีรายละเอียดของการเขาทํารายการ
ดังน้ี 

 
1.วัน เดือน ปทีเ่กิดรายการ    ภายในป 2550 
2.ผูทีเ่กี่ยวของ 

ผูใหความชวยเหลือทางการเงิน Tiantai ,Zunrong และ Chia Tai Land 
ผูรับความชวยเหลอืทางการเงิน SLS (บริษัทยอยของ CP7-11) 

 
3. ลักษณะทั่วไปของรายการ SLS ประกอบธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

มีความตองการเงินเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการ
ดําเนินงาน  จึงตองการขอรับความชวยเหลือทางการเงินดังน้ี 
 

 3.1 Tiantai เปนเงินกูยืมระยะสั้น ไมมีหลักประกัน จํานวนเงิน 2 
ลานเรนมินบิ (ประมาณ 9.17 ลานบาท) โดยคิดอัตราดอกเบ้ีย
รอยละ 7.37 ตอป 
3.2 Zunrong เปนเงินกูยืมระยะสั้น ไมมีหลักประกัน จํานวนเงิน 
13 ลานเรนมินบิ (ประมาณ 59.63 ลานบาท) โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 7.37 ตอป 
3.3 Chia Tai Land เงินกูยืมระยะสั้น ไมมีหลักประกัน จํานวน
เงิน 230 ลานเรนมินบิ (ประมาณ 1,054.92 ลานบาท) โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.50 ตอป 

 
 
4.มูลคาของรายการ  ดอกเบี้ยประมาณ 16.06 ลานเรนมินบิ (ประมาณ 73.64 ลาน

บาท) ตอป 
 หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยเงินกูอางอิงกบัอตัราดอกเบีย้ที่ใหแก

ลูกคาชั้นดี ประกาศโดยธนาคารประชาชนแหงประเทศจีน ณ 
ชวงเวลาที่กูยืม  

 
5. ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน CP7-11, SLS, Tiantai, Zunrong และ Chia Tai Land มีผูถือ

หุนรายใหญ (ตามความหมายของตลาดหลักทรัพยฯ) เปนนิติ
บุคคลเดียวกัน คือ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (CPG) ซ่ึง
มีนายธนินท เจียรวนนท และ ญาติสนิทเปนผูถือหุนรายใหญ  

 
6. การเขาเง่ือนไขรายการเกี่ยวโยง   รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจด

ทะเบียนในเร่ืองรายการรับความชวยเหลือทางการเงิน  ตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เ ร่ืองการ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน  เน่ืองจากเปนรายการที่ SLS ซ่ึงเปน
บริษัทยอยของบริษัทจดทะเบียน (CP7-11) รับความชวยเหลือ
การเงินจาก Tiantai, Zunrong และ Chia Tai Land ซ่ึงถือเปน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีมูลคาของคาตอบแทนการรับความ
ชวยเหลือทางการเงินดังกลาวมากกวารอยละ 0.03 แตไมเกิน



รอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิจากงบการเงินรวม
ลาสุดของ CP7-11 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 คือมากกวา 
2.21 ลานบาท แตไมเกิน 221 ลานบาท ซ่ึงขนาดของรายการ
ดังกลาวตองผานการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท CP7-11 และรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ  

 
7.ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา  การคิดคาตอบแทนจาก

การใหความชวยเหลือทางการเงินของ Tiantai, Zunrong และ 
Chia Tai Land ที่ไดรับจาก SLS มีความสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

 
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทผูไมมีสวนไดเสีย มีความเห็นวาการคิด

คาตอบแทนจากการใหความชวยเหลือทางการเงินของ Tiantai, 
Zunrong และ Chia Tai Land ที่ไดรับจาก SLS มีความ
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

 
ในที่ประชุมไดมีการพิจารณาอยางรอบคอบวารายการน้ันเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท

เสมือนรายการทีท่ํากับบคุคลอื่น  และในวาระน้ีกรรมการผูมีสวนไดเสียอันไดแก 1. นายธนินท  เจียรวนนท 
2.  นายณรงค  เจียรวนนท   3. นายสุภกติ เจียรวนนท ไมไดเขารวมประชุมและไมไดออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


