
 
ที่ AFF013/2010 
 
วันที่  11 พฤษภาคม 2553 
 
เร่ือง  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 3/2553 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการ  
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนใหทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังที่ 3/2553 เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หองบอรดรูม  
ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ไดมีมติที่
สําคัญดังน้ี 
 
1. อนุมัติงบการเงินระหวางกาล สําหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553  
2. คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลของการลงมติของที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2553 
ของบริษัท เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2553 ที่ไมอนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภท 
สินทรัพยที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหุนกูแปลงสภาพของ Chia Tai Enterprises International 
Limited (CTEI) 
 

นอกจากน้ียังรับทราบถึงรายงานจากฝายบริหารถึงกรณีที่ ผูถือหุนที่ เปนกองทุน
ตางประเทศที่แสดงความจํานงเห็นดวยกับการขออนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว 
แตไดแสดงความจํานงมายังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยชากวากําหนดเวลาที่ 
คัสโตเดียนระบุ หรือไมแสดงความจํานงชัดเจนซ่ึงคัสโตเดียนถือเปนทางปฏิบัติวากรณีดังกลาว 
คัสโตเดียนจะงดออกเสียง ซ่ึงเห็นวาการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปมีมติไมอนุมัติการเขาทํา
รายการนาจะเปนสาเหตุขอขัดของทางเทคนิค รวมทั้งไดรับทราบขอคิดเห็นจากที่ประชุม 
ผูถือหุนสามัญประจําปเพ่ือนํามาพิจารณาประกอบในการเสนอขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเขา
ทํารายการดังกลาวอีกคร้ังหน่ึง   

 
ดังน้ันเพ่ือประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได

อนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพยที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหุนกูแปลง
สภาพของ CTEI ภายในไตรมาส 3 ป 2553 ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี (1) เปลี่ยนการลงทุนใน
หุนกูแปลงสภาพ (Convertible Bond หรือ CB) ที่ออกโดย CTEI ซ่ึงสามารถแปลงเปนหุนสามัญ
ของ CTEI ที่ถือโดย CPALL และ Lotus Distribution Investment Limited (LDI) ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยของ CPALL (“การลงทุนใน CB”) เปนการลงทุนในหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ (Convertible 
Preferred Shares) ที่สามารถแปลงเปนหุนสามัญของ CTEI (“หุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ 
CTEI”) และ (2) การเขาทําสัญญาใหสิทธิซ้ือขาย Convertible Preferred Shares ที่ถือโดย 
CPALL และ LDI กับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (CPG) หรือบุคคลที่ CPG กําหนด ซ่ึงทาง 
CPG ไดกําหนดให C.P.Holding (BVI) Investment Company Limited (CPH) เปนผูเขาทํา
สัญญา โดยรายละเอียดของรายการดังกลาวสรุปได ดังน้ี 
 

2.1 ในการเปลี่ยนการลงทุนใน CB ที่ออกโดย CTEI เปนการลงทุนในหุนบุริม
สิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI น้ัน จะดําเนินการโดย CPALL และ LDI จะไถถอน CB 
ในจํานวนมูลคาหนาตั๋วทั้งหมดของ CB ซ่ึงเทากับ 1,519.9 ลานเหรียญฮองกง 
(ประมาณ 6,400 ลานบาท) ตามที่กําหนดในขอกําหนดสิทธิ และ CTEI จะออกหุน
บุริมสิทธิ์แปลงสภาพที่สามารถแปลงเปนหุนสามัญของ CTEI ไดในจํานวน 
3,897,110,334 หุน ใหแก CPALL และ LDI โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศแนบ
ทาย  



2.2 ภายหลังจากการไดมาซ่ึงหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI ในขอ 2.1 
CPALL และ LDIจะเขาทําสัญญาใหสิทธิขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI 
จํานวนไมเกิน 3,897,110,334 หุน คิดเปนสัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของจํานวน
หุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพทั้งหมดกับ CPH โดยภายใตสัญญาดังกลาว CPALL และ 
LDI สามารถใชสิทธิขาย (put option) หุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI ใหแก 
CPH ภายใน 180 วันนับจากวันเดือนปที่เขาทํารายการแตไมเกินวันที่ 30 กันยายน 
2553 ที่ราคารอยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักหุนสามัญ CTEI  ยอนหลงั 30 
วัน (วันที่ 22 มกราคม 2553 – 8 มีนาคม 2553) เทากับ 0.248 เหรียญฮองกงตอ
หุน โดยไดรับชําระราคาคาหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพดังกลาวเปนเงินสด จํานวนไม
เกิน 966.5 ลานเหรียญฮองกง (ประมาณไมเกิน 4,100 ลานบาท)  

 
ในขณะเดียวกัน จะเขาทําสัญญาใหสิทธิ CPH ในการซ้ือหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ
ของ CTEI จาก LDI จํานวนไมเกิน 1,948,555,167 หุน คิดเปนสัดสวนไมเกินรอย
ละ 50 ของจํานวนหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพทั้งหมดที่ถือโดย CPALL และ LDI  โดย
ภายใตสัญญาดังกลาว CPH สามารถใชสิทธิซ้ือ (call option)หุนบุริมสิทธิ์แปลง
สภาพของ CTEI ภายใน 180 วันนับจากวันเดือนปที่เขาทํารายการแตไมเกินวันที่ 
30 กันยายน 2553 ที่ราคารอยละ 100 ของราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักหุนสามัญ 
CTEI  ยอนหลัง 30 วัน (วันที่ 22 มกราคม 2553 – 8 มีนาคม 2553) เทากับ 0.276 
เหรียญฮองกงตอหุน โดยในการชําระราคาคาหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพดังกลาวจะ
ชําระคาเปนเงินสด จํานวนไมเกิน 537.8 ลานเหรียญฮองกง (ประมาณไมเกิน 
2,300 ลานบาท)  

 
หมายเหตุ: เพ่ือวัตถุประสงคของการจัดทําสารสนเทศน้ี  อัตราแลกเปลี่ยนที่ไดนํามาใชในการ
แลกเปลี่ยนอัตราของสกุลเงินตราตางประเทศ  ใชอัตราซ้ือถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย ณ วนัที ่7 
พฤษภาคม 2553 (1 เหรียญดอลลารฮองกง = 4.14 บาท)  
 
  อน่ึง มติคณะกรรมการไดสรุปแนวทางการใชสิทธิขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพวา 
CPALL และ LDI จะใชสิทธิขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพทั้งจํานวนตามสิทธิทันที ใหแก CPH หาก 
(ก) ในเวลาใดๆ (ในชวงระยะเวลาการใชสิทธิ) ราคาปดของหุน CTEI ที่ซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยฮองกง ต่ํากวาหรือเทากับ 0.248 เหรียญฮองกงตอหุน (ภายหลังจากการปรับปรุงอัน
เกิดจากการแบงหุน (Stock Splits) การรวมหุน (Stock Combination) การจายเงินปนผล การจัด
กลุมของหุนข้ึนใหม หรือการดําเนินการใดๆในทํานองเดียวกัน (“การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุน 
CTEI”)) เปนระยะเวลาอยางนอย 15 วันทําการซ้ือขายติดตอกัน หรือ (ข) ราคาปดเฉลี่ยของหุน 
CTEI ที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฮองกง ต่ํากวาหรือเทากับ 0.248 ฮองกง (ภายหลังจากการ
ปรับปรุงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุน CTEI) เปนระยะเวลาไมนอยกวา 20 วันทําการซ้ือ
ขายติดตอกัน 
 การเขาทํารายการดังกลาว จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
    
3.  กรณีผูถือหุนตองการใหเงินลงทุนบริษัทไดรับสภาพคลองทันที  และลดความเสี่ยงความ
ผันผวนราคาหุน CTEI ในอนาคต  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย โดยให CPALL และ LDI ใชสิทธิขาย (put 
option) หุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI ทั้งหมดจํานวน 3,897,110,334 หุน ใหแก CPH 
ทันทีหลังจากไดหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพของ CTEI แลว ที่ราคา 0.248 เหรียญฮองกงตอหุน โดย
ไมคํานึงถึงราคาตลาดของหุนสามัญ CTEI และไดรับชําระราคาคาหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ
ดังกลาวเปนเงินสด จํานวน 966.5 ลานเหรียญฮองกง (ประมาณ 4,100 ลานบาท)  

 
รายการตามขอ 2.1 ถือเปนรายการไดมาและรายการตามขอ 2.2 และขอ 3 ถือเปนรายการ

จําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง
สินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยขนาดของรายการมีมูลคาเทากับรอยละ 



14.0 รอยละ 9.0 และ รอยละ 9.0 ตามลําดับซ่ึงไมถึงรอยละ 50 บริษัทจึงมิไดนําเสนอทั้ง 3 
รายการดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) แตอยางไรก็ตาม 
เน่ืองจากรายการในขอ 2.1 ขอ 2.2 และขอ 3. ขางตนถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภท
รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ .ศ. 
2546 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) ซ่ึงเม่ือนับขนาดของรายการที่เกิดข้ึน มีขนาดของรายการคิด
เปนรอยละ 32.9 ซ่ึงมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (19,427.57 ลานบาท) 
เม่ือคํานวณตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยลาสุด สําหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2553 ทําใหบริษัทจึงตองนําเสนอการเขาทํารายการน้ีตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 
1/2553 เพ่ือพิจารณาและอนุมัติตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) 
 การเขาทํารายการดังกลาว จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
4. อนุมัติแตงตั้งบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให
ความเห็นในเร่ืองความสมเหตุสมผลและประโยชนของการเขาทํารายการ ความเปนธรรมของราคา
และเง่ือนไขของรายการตามที่กลาวถึงในขอ 2. และ 3. 
 
5.  อนุมัติกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังที่ 1/2553 ในวันที่ 29 มิถุนายน 
2553 เวลา 14:00 น. ณ หองประชุม 1111AB ชั้น 11 อาคารซี.พี.ทาวเวอร เลขที่ 313 ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมวิสามัญผูถือ
หุนของบริษัทคร้ังที่ 1/2553 ในวันที่ 25  พฤษภาคม 2553 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อ
ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 และมี
ระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 
 
วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมผูถอืหุนสามัญประจําป 2553  

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนการลงทุนในหุนกูแปลงสภาพ (Convertible Bond) ที่
ออกโดย CTEI ที่ถืออยูโดย CPALL และ LDI เปนการลงทุนในหุนบุริมสทิธิแปลง
สภาพ (Convertible Preferred Share หรือ CPS) ที่ออกโดย CTEI พรอมทั้งเขา
ทําสญัญาใหสิทธิซ้ือขาย CPS ที่ออกโดย CTEI กับ C.P.Holding (BVI) 
Investment Company Limited (CPH) 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให CPALL และ LDI ใชสทิธิขาย (Put option) หุนบุริมสิทธิ์แปลง
สภาพ ของ CTEI จํานวนทั้งหมดที่มีอยูใหแก CPH ทันทีหลังจากได CPS แลว  

เน่ืองจากเร่ืองที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เปนเร่ืองที่เกี่ยวเน่ืองกัน
ดังน้ัน ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 3 จะถือเปนเง่ือนไขวา  หากที่ประชุมผูถือหุนไม
อนุมัติวาระที่ 2 ที่ประ ชุมจะไมมีการพิจารณาในวาระที่ 3 

 
อยางไรก็ตาม หากวาระที่ 2 ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน แตวาระที ่3 

ไมไดรับการอนุมัติ  คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูมีอํานาจในการเจรจา  พิจารณา
กําหนดรายละเอียด  เง่ือนไขและลงนามในสัญญา  และ /หรือบันทึกความเขาใจและ
เอกสารตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการปลี่ยนแปลงการลงทุนในหุนกูแปลงสภาพและการ
เขาทําสัญญาใหสิทธิซ้ือขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพดวย  รวมทั้งมีอํานาจในการ
มอบหมายใหฝายบริหารดําเนินการดังกลาว 

 
วาระที ่4 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 



นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจใหนายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และ นายอํารุง  
สรรพสิทธิ์วงศ มีอํานาจภายใตขอจํากัดของกฎหมาย ในการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
เรียกประชุมและจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 รวมถึงการแกไข และ/หรือ เพ่ิมเติมวาระ
การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือสถานที่จัดการ
ประชุม รวมถึงวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) และ วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวม
รายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ เพ่ือกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
(นายเกรียงชัย  บุญโพธิ์อภิชาติ) 
รองกรรมการผูจัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ 
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 



บริษัท ซพีี ออลล จํากัด (มหาชน) 

สารสนเทศเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวของกับการลงทนุในหุนกูแปลงสภาพของบริษัทและ 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

1. วัน เดือน ป ที่มีการตกลงเขาทํารายการ 

ภายในไตรมาส 3  ป 2553  

2. คูกรณีที่เกี่ยวของ 

รายการที่ 1 การออกหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI เพื่อแลกกับหุนกูแปลงสภาพ 
(Convertible Bond หรือ CB) ที่ CPALL และ LDI ถืออยู 

Chia Tai Enterprises International Limited (CTEI)  ผู ออกหุ นบุ ริ มสิทธิ์ แปลง
สภาพเพ่ือแลกกับ CB 

CPALL และ LDI (ซ่ึงเปนบริษัทยอยที่ถือหุนโดย CPALL ท้ังหมด) ผูรับหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ
และเปนผูถือ CB 

รายการที่ 2 การเขาทําสัญญาใหสิทธิซื้อขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI 

C.P.Holding (BVI) Investment Company Limited (CPH) ผู มี สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ น บุ ริ มสิ ท ธิ์ 
แปลงสภาพ 

CPALL และ LDI (ซ่ึงเปนบริษัทยอยที่ถอืหุนโดย CPALL ทั้งหมด)    ผูมีสิทธิขายหุนบุริมสิทธิ ์
                                                                                       แปลงสภาพ 
รายการที่ 3 การใชสิทธิขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI 

C.P.Holding (BVI) Investment Company Limited (CPH) ผู มี สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ น บุ ริ มสิ ท ธิ์ 
แปลงสภาพ 

CPALL และ LDI (ซ่ึงเปนบริษัทยอยที่ถอืหุนโดย CPALL ทั้งหมด)    ผูมีสิทธิขายหุนบุริมสิทธิ ์
                                                                                       แปลงสภาพ 
ความสัมพันธของคูกรณีที่เกี่ยวของ 

1) CPG เปนผูถือหุนรายใหญของ CPALL โดยถือหุนทางตรงและทางออมใน CPALL 
เปนจํานวนเทากับรอยละ 45.30 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ CPALL ณ 
วันที่ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน (วันที่ 30 มีนาคม 2553) 

2) CPG เปนผูถือหุนรายใหญของ CTEI โดยถือหุนทางออมผาน CPH เปนจํานวนเทากับ
รอยละ 75 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ CTEI และ CPG เปนผูถือหุน
ทางออมใน CPH เปนจํานวนเทากับรอยละ 100 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด (ณ 
วันที่ 30 ธันวาคม 2552) 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

รายการที่ 1 การออกหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI เพื่อแลกกับ CB ที่ CPALL และ 
LDI ถืออยู  

ในการเปลี่ยนการลงทุนใน CB ที่ออกโดย CTEI เปนการลงทุนในหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ 
CTEI น้ันจะดําเนินการโดย CPALL และ LDI จะไถถอน CB ในจํานวนตามมูลคาหนาตั๋วทั้งหมด
ของ CB ซ่ึงเทากับ 1,519.9 ลานเหรียญฮองกง (ประมาณ 6,400 ลานบาท) ตามที่กําหนดใน
ขอกําหนดสิทธิ และ CTEI จะออกหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพที่สามารถแปลงเปนหุนสามัญของ 



CTEI ไดในจํานวน 3,897,110,334 หุน โดยใชอัตราการแปลงสภาพตามเง่ือนไขเดิมที่กําหนดใน 
CB ที่ 0.39 เหรียญฮองกงตอหุน ใหแก CPALL และ LDI 

โดยหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI มีขอกําหนดสิทธิและหนาที่สรุปไดดังน้ี 

จํานวนหุน 3,897,110,334 หุน 
ราคาพารตอหุน 0.02 เหรียญฮองกง 
การครบกําหนดอายุ/ การไถถอน ไมมีกําหนด/ ไมสามารถไถถอนได 
สิทธิการออกเสียง ไมมีสิทธิออกเสียง 
สิทธิการรับเงินปนผล มีสิทธิเทากับหุนสามัญ 
การแปลงสภาพ หุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพจะแปลงสภาพเปนหุนสามัญของ CTEI 

ไดในอัตราสวน 1 :1 
กฎหมายที่ใชบังคับ กฎหมายฮองกง 

รายการที่ 2 การเขาทําสัญญาใหสิทธิซื้อขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI 

ภายหลังจากการไดมาซ่ึงหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI ในรายการที่  1 CPALL LDI และ 
CPH จะเขาทําสัญญาใหสิทธิซ้ือขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI โดยใหสิทธิ CPALL และ 
LDI ในการขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI จํานวนไมเกิน 3,897,110,334 หุน (คิดเปน
สัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของจํานวนหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพที่ถือโดย CPALL และ LDI) ใหแก 
CPH ภายใน 180   วันนับจากวันเดือนปที่เขาทํารายการแตไมเกินวันท่ี 30 กันยายน 2553 ที่ราคา
รอยละ 90 ของราคาปดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุน CTEI ยอนหลัง 30   วัน (วันที่ 22   มกราคม
2553   - 8 มีนาคม 2553)  เทากับ 0.248   เหรียญฮองกงตอหุน โดยจะไดรับชําระราคาคาหุนบุริม
สิทธิ์แปลงสภาพดังกลาวเม่ือมีการใชสิทธิขายทั้งหมดเปนเงินสด จํานวนไมเกิน 966.5 ลาน
เหรียญฮองกง (ประมาณไมเกิน 4,100 ลานบาท) 

ในขณะเดียวกัน ใหสิทธิ CPH ในการซ้ือหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI จํานวนไมเกิน 
1,948,555,167 หุน (คิดเปนสัดสวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพที่ถือ
โดย CPALL และ LDI) จาก LDI ภายใน 180   วันนับจากวันเดือนปที่เขาทํารายการแตไมเกินวันท่ี 
30 กันยายน 2553 ที่ราคารอยละ 100 ของราคาปดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุน CTEI ยอนหลงั 30 
 วัน (วันที่ 22  มกราคม 2553  - 8 มีนาคม 2553) เทากับ 0.276  เหรียญฮองกงตอหุน โดยจะชําระ
ราคาคาหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพดังกลาวเม่ือมีการใชสิทธิซ้ือทั้งหมดเปนเงินสด จํานวนไมเกิน
537.8  ลานเหรียญฮองกง (ประมาณไมเกิน 2,300 ลานบาท) 

อน่ึง มติคณะกรรมการไดสรุปแนวทางการใชสิทธิขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพวา CPALL และ LDI 
จะใชสิทธิขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพทั้งจํานวนตามสิทธิทันที ใหแก CPH หาก (ก) ในเวลาใดๆ 
(ในชวงระยะเวลาการใชสิทธิ) ราคาปดของหุน CTEI ที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฮองกง ต่ํากวา
หรือเทากับ 0.248 เหรียญฮองกงตอหุน (ภายหลังจากการปรับปรุงอันเกิดจากการแบงหุน (Stock 
Splits) การรวมหุน (Stock Combination) การจายเงินปนผล การจัดกลุมของหุนข้ึนใหม หรือการ
ดําเนินการใดๆในทํานองเดียวกัน (“การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุน CTEI”)) เปนระยะเวลาอยางนอย 
15 วันทําการซ้ือขายติดตอกัน หรือ (ข) ราคาปดเฉลี่ยของหุน CTEI ที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย
ฮองกง ต่ํากวาหรือเทากับ 0.248 ฮองกง (ภายหลังจากการปรับปรุงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับหุน CTEI) เปนระยะเวลาไมนอยกวา 20 วันทําการซ้ือขายติดตอกัน   

รายการที่ 3 การใชสิทธิขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI 

หลังจากที่ CPALL และ LDI ไดมาซ่ึงหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI  จํานวน 3,897,110,334 
หุน  CPALL และ LDI  จะใชสิทธิขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI ทั้งจํานวนในทันที ใหแก 
CPH โดยไมคํานึงถึงราคาตลาดของหุนสามัญ CTEI  ที่ราคารอยละ 90 ของราคาปดถัวเฉลี่ยถวง
นํ้าหนักของหุน CTEI ยอนหลัง 30  วัน (วันที่ 22  มกราคม 2553  - 8 มีนาคม 2553) เทากบั 0.248  



เหรียญฮองกงตอหุน โดยจะไดรับชําระราคาคาหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพดังกลาวเปนเงินสด จํานวน 
966.5 ลานเหรียญฮองกง (ประมาณ 4,100 ลานบาท) 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมาและจําหนายไป 

CPALL และ LDI จะไดมาซ่ึงหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI จากการเปลี่ยนการลงทุนใน CB 
ที่ออกโดย CTEI และจะเขาทําสัญญาใหสิทธิซ้ือขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI กับ CPH 

ขอมูลโดยทั่วไปของ CTEI มีรายละเอียดเปนดังน้ี 

CTEI เปนบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายของหมูเกาะเคยแมน โดยหุนของ CTEI จดทะเบยีนซ้ือ
ขายในตลาดหลักทรัพยฮองกง ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนจํานวน 480,000,000 เหรียญฮองกง 
ประกอบดวยหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 10,703,221,485 หุน แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 9,184,414,410 หุน มีมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.02 เหรียญฮองกง และหุนบุริมสิทธิ์
จํานวน 1,518,807,075 หุน มีมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.02 เหรียญฮองกง  

CTEI ถือหุนโดย CPH (บริษัทยอยที่ถือหุนทางออมทั้งหมดโดย CPG) จํานวนรอยละ 75 และ
หุนสวนที่เหลือจํานวนรอยละ 25   ถือโดยผูถือหุนรายยอย ทั้งน้ี ณ สิ้นป 2552 CTEI เปนบริษัทที่
ประกอบธุรกิจรานคาปลีกขนาดใหญ (Hypermarket) ที่มีชื่อวา โลตัส ซุปเปอรเซ็นเตอร ใน
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

คณะกรรมการของ CTEI ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 ประกอบดวยบุคคลดังมีรายชื่อตอไปน้ี 

1. นายธนินท เจียรวนนท 
2. นายสุภกิต เจียรวนนท 
3. นายณรงค เจียรวนนท 
4. Mr. Tse Ping 
5. Mr. Michael Ross 
6. Mr. Yang Xiaoping 
7. Mr. Li Wen Hai 
8. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ 
9. Mr. Zheng Mengyin 
10. Mr. Robert Ping-Hsien Ho 
11. นายเมธ เจียรวนนท 
12. นายนพดล เจียรวนนท 
13. นายชัชวาล เจียรวนนท 
14. นายศุภชัย เจียรวนนท 
15. นายขจร เจียรวนนท 
16. นายวิโรจน แสงสนิท 
17. นายโชคชัย โกติกูละ 
18. Mr. Cheng Yuk Wo 

ขอมูลทางการเงินของ CTEI สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2552 ตามที่ได
เปดเผยในงบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว เปนดังน้ี 

หนวย:  ลานเหรียญฮองกง ป 2551 ป 2552 

รายได 6,277.1 9,967.4 
กําไรสุทธิ (ขาดทุน)    (45.6)   (267.5) 
สินทรัพยรวม 8,445.8 7,960.3 
หน้ีสินรวม 8,006.4 7,807.1 



สวนของผูถือหุน    439.3    153.2 

หมายเหตุ  ขอมูลจากรายงานประจําป 2552 (Annual Report 2009) ของ CTEI                                                             

5. เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคารวมของรายการ 

มูลคารวมของรายการเปนไปตามการเจรจาตกลงกันระหวางคูกรณีที่เกี่ยวของ  

6. ขนาดของรายการ 

ขนาดของรายการระหวางกัน คิดเปนรอยละ 32.9 ซ่ึงมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิ (NTA = 19,427.57 ลานบาท) เม่ือคํานวณตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท
ยอยลาสุด สําหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 

7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และลักษณะและขอบเขตของสวนไดเสียของ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

CPALL LDI CTEI และ CPH มีผูถือหุนรายใหญเปนบุคคลเดียวกัน คือ CPG (โปรดพิจารณา
ลักษณะและขอบเขตของสวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในขอ 2 และขอ 4) 

8. ผลประโยชนจากการเขาทํารายการ 

 8.1 ผลประโยชนจากการเขาทํารายการเปล่ียนการลงทุนในหุนกูแปลงสภาพเปนการ
ลงทุนในหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพและการเขาทําสัญญาใหสิทธิซื้อขายหุนบุริมสิทธิ์แปลง
สภาพ 

การเปลี่ยนการลงทุนจาก CB เปน หุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ จะทําใหฐานะทางการเงินของ CTEI ดี
ข้ึน และดวยเง่ือนไขของการเขาทําสัญญาใหสิทธิซ้ือขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพระหวาง CPALL 
LDI และ CPH ทําใหเงินลงทุนดังกลาวมีสภาพคลองสูงข้ึน บริษัทมีสิทธิขายหุนบุริมสิทธิ์แปลง
สภาพทั้งจํานวนหากราคาหุน CTEI ปรับตัวลดลง (Downside Protection) ในขณะเดียวกันบริษัท
มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงข้ึน (Potential Gain) จากการถือหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ หากราคา
หุน CTEI มีการปรับตัวสูงข้ึน 

 8.2 ผลประโยชนจากการใชสิทธิขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ 

การใชสิทธิขายหุนบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ ทันทีหลังจากที่ CPALL และ LDI ไดรับ ทําใหเงินลงทุน
บริษัทไดรับสภาพคลองทันที  และลดความเสี่ยงความผันผวนราคาหุน CTEI ในอนาคตหากพน
กําหนดระยะเวลาของการใชสิทธิซ้ือและขาย ซ่ึงจะครบกําหนดในวันที่ 30 กันยายน 2553   

9. รายช่ือกรรมการที่มีสวนไดเสีย และ/หรือ กรรมการซึ่งเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

นายธนินท เจียรวนนท นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายสุภกิต เจียรวนนท นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ  
นายประเสริฐ จารุพนิช และ นายณรงค เจียรวนนท ซ่ึงเปนกรรมการที่มีสวนไดเสีย และ/หรือ 
กรรมการซ่ึงเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ที่ไมไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท และไมมีสิทธิออก
เสียงในวาระที่อนุมัติรายการน้ี 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียตามขอ 9) ซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการที่ไมมีสวนไดเสียในการเขาทํารายการน้ี พิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาทํา
รายการมีความสมเหตุสมผล และเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัท รวมทั้งเปนประโยชนตอผูถือหุน
โดยรวม 



11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกตางจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามขอ 10 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการบริษัท 

12. เง่ือนไขการทํารายการของบริษัท 

รายการดังกลาวจัดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) บริษัทจึงมีหนาท่ีตองเปดเผยสารสนเทศการทาํ
รายการของบริษัทตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและดาํเนินการตางๆ 
รวมถึงการดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

1) บริษัทจะนําเสนอการเขาทํารายการน้ีตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 เพ่ือพิจารณา
และอนุมัติ โดยมติของที่ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติการตกลงเขาทํารายการในรายการที่เกี่ยว
โยงกันตองมีคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย  

13. การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนของบริษัท 

บริษัทจะดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 และความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกอนสงใหแกผูถือหุนอยางนอย 5 วันทําการ และจะดําเนินการจัดสง
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมเปนการ
ลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน 

 


