
 

 

ที่ AFF013/2007 

 

วันที่  27 มิถุนายน 2550 

 

เร่ือง แจงมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550  

 บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) 

 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ตามที่ บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) (บริษัท หรือ CP7-11) ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้ง

ที่ 1/2550 ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 1111A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร  เลขที่ 

313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมไดมีมติดังตอไปนี้ 

 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 

2. อนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย และการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในตางประเทศของบริษัทและบริษัทยอยของบริษัท โดยที่ CP7-11 และ Lotus 

Distribution Investment Limited (LDI) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ    CP7-11 จําหนายสินทรัพยทั้งหมดใน 

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

สวนของทุน (สวนของทุนจํานวนรอยละ 1 ถือโดยตรงโดย CP7-11 และสวนของทุนอีกจํานวนรอยละ 54 ที่ซึ่ง 

CP7-11 ถือโดยทางออมผาน LDI) และสวนของหนี้สินใน SLS ที่ผานการลงทุนใน Yangtze Supermarket 

Investment Co., Ltd. (YSI) (YSI เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น) ใหแก Chia Tai 

Enterprises International Limited (CTEI) โดยที่การจําหนายสินทรัพยใน SLS ดังกลาว จะเปนการเขาทํา

รายการรวมกัน ดังตอไปนี้ 
 

2.1 การปรับโครงสรางของ SLS โดยการจําหนายรานที่มีผลการดําเนินงานต่ํา (non-performing) จํานวน 

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

 

2.2 การขายสินทรัพยใน SLS ใหแก CTEI โดยที่ CTEI จะดําเนินการออกหุนกูแปลงสภาพ (Convertible 

bonds) ใหแก CP7-11 และ LDI ในจํานวน 891.2 ลานเหรียญดอลลารฮองกง (ประมาณ 3,918.0 ลาน

บาท) เพื่อเปนการตอบแทนใหแก CP7-11 และ LDI สําหรับการเขาทํารายการการจําหนายสินทรัพยใน 

SLS ตามขอ 2.1 และ 2.2 นี้  

  



เพื่อวัตถุประสงคนี้ อัตราแลกเปลี่ยนดังตอไปนี้ไดนํามาใชในการแลกเปลี่ยนอัตราของสกุลเงินตรา

ตางประเทศที่หลากหลาย ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนดังตอไปนี้ไดนํามาใชตามที่ไดระบุไวเทานั้นคํานวณโดย

ใชอัตราซื้อถัวเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ณ. วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 1 เหรียญดอลลารฮองกง = 

4.3963 บาท และ 1 เหรียญดอลลารสหรัฐ = 34.5730 บาท 
 
รายการตามขอ 2.1 และ 2.2 จะสําเร็จหรือไมจะอยูภายใตเงื่อนไขบังคับกอนหลายประการ (Condition 

Precedent) โดยเงื่อนไขบังคับกอนดังที่จะกลาวตอไปนี้ เปนเงื่อนไขบังคับกอนที่สําคัญ กลาวคือ ที่

ประชุมผูถือหุนของ CTEI ตองมีมติอนุมัติในเรื่องการซื้อสินทรัพยใน SLS จาก CP7-11 และ LDI รวมถึง

การไดรับการอนุมัติ การใหความยินยอม และผอนผันใด ๆ ที่จําเปนภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ที่เกี่ยวของและใชบังคับ หรือโดยหนวยงานรฐับาล หนวยงานบริหาร หรือหนวยงานใด ๆ ตามที่

จําเปนหรือสมควร เพื่อใหคูสัญญาที่เกี่ยวของสามารถดําเนินธุรกรรมรายการดังกลาวนี้สําเร็จลุลวง ซึ่ง

รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ภายใตสัญญาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในระยะเวลาเดียวกันกับที่การดําเนินรายการ

ตามขอ 2.1 และ 2.2 นี้ เปนผลสําเร็จ CP7-11 ตกลงที่จะ (หรือจะดําเนินการใหบุคคลที่ CP7-11 

กําหนด) เขาจองซื้อหุนกูแปลงสภาพที่จะออกโดย CTEI ดังรายละเอียดที่จะกลาวเพิ่มเติมในขอ 2.3 

ขางลางนี้ 

 

รายการตามขอ 2.1 และ 2.2 ดังกลาวขางตน ถือเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทและ

บริษัทยอยของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผย

ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และ

ขนาดของรายการ คิดเปนรอยละ 9.1 ซึ่งมีมูลคาเทากับ 891.2 ลานเหรียญดอลลารฮองกง (ประมาณ 

3,918.0 ลานบาท) 

 

2.3 ให CP7-11 หรือบุคคลที่ CP7-11 กําหนด เขาจองซ้ือหุนกูแปลงสภาพ ที่จะออกโดย CTEI ในจํานวน 

156.4 ลานเหรียญดอลลารฮองกง (ประมาณ 687.6 ลานบาท)  
 
รายการตามขอ 2.3 นี้ ถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา

หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และขนาดของรายการมีมูลคาเทากับรอยละ 1.6 
 
ทั้งนี้ รายการตามขอ 2.1 – 2.3 ขางตน ถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย

หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

และเมื่อนับขนาดของรายการที่เกิดขึ้นในขอ 2.1 – 2.3 มีขนาดของรายการคิดเปนรอยละ 56.4 ซึ่ง

มากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (8,173.0 ลานบาท) เมื่อคํานวณตามงบการเงินรวม

ของบริษัทและบริษัทยอยสอบทานลาสุด สําหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 



นอกจากนี้ยังมอบอํานาจให (ก) นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล และนาย ทวีศักดิ์ แกวรัตนปทมา หรือ (ข) นาย           

ปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล และ นาย ทวีศักดิ์ แกวรัตนปทมา เปนคณะบุคคล หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจาก

คณะบุคคลดังกลาว มีอํานาจในการลงนามในเอกสาร และสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ และกระทําการอื่นใดที่

จําเปนและสมควรที่เกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย และการไดมาและจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพยที่เกี่ยวของกับธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในตางประเทศของบริษัทและบริษัทยอยของบริษัท รวมถึงการเขา

ทําสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ และการดําเนินการใดๆ ที่อยูภายใตสัญญาดังกลาว ซึ่งบริษัทเปนคูสัญญา 
 
การอนุมัติรายการตามขอ 2 นี้ มีคะแนนเสียงมากกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย (บุคคลที่

เกี่ยวโยงกันและ/หรือผูถือหุนที่มีสวนไดเสียซึ่งมาประชุม 9 ราย รวมจํานวนหุนได 2,004,306,201 เสียง) ดังนี้ 

ผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง รวมจํานวนหุนได 1,232,980,921 เสียง 

เห็นดวย  1,224,137,921 เสียง  คิดเปน 99.28 %  

ไมเห็นดวย          -             เสียง  คิดเปน   0.00 % 

งดออกเสียง        8,843,000 เสียง  คิดเปน   0.72  % 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายเกรียงชัย  บุญโพธิ์อภิชาติ) 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ- การเงินและลงทุนสัมพันธ 

ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 

 

 

 

 


