
 
 
 
ที่ AFF012/2008 
 
วันที่  28 เมษายน 2551 
 
เร่ือง  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2551 
 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการ  
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนใหทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังที่ 2/2551 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 8:30-10:00 น. ณ หองประชุมบอรดรูม ชั้น 
34 อาคารทรูทาวเวอร เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ไดมีมติที่สําคัญ
ดังน้ี 
 

• มีมติอนุมัติการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัท Shanghai Lotus Supermarket 
Chain Store Co., Ltd. (SLS) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ CPALL ที่ดําเนินธุรกิจซุปเปอร
เซ็นเตอรในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการใหความชวยเหลือทางการเงินเปนไปตาม
สัดสวนการถือหุนของบริษัทคืออัตรารอยละ 29.7 ของวงเงินประมาณ 28 ลานเหรียญ
สหรัฐ หรือคิดเปนเงินประมาณ 8.3 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 263 ลานบาท) ดังมี
รายละเอียดที่ปรากฎในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามเอกสารแนบ 1  

• มีมติอนุมัติการคิดคาตอบแทนของ SLS ในการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบริษัท 
เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (CPG) ซ่ึงถือเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีมูลคาของ
รายการ คือ คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นซ่ึงเปนที่ยอมรับของ
ธนาคารประมาณ 13 ลานบาทตอป โดยมีรายละเอียดที่ปรากฎในสารสนเทศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ตามเอกสารแนบ 1   

 
 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ) 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ 
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบ 1 

บริษัท ซพีี ออลล จํากัด (มหาชน) 
สารสนเทศรายการทีเ่กี่ยวโยงกันเกี่ยวกบัการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทยอย

และการคิดคาตอบแทนการรับความชวยเหลือทางการเงินของบริษัทยอย 
 

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL) คร้ังที่ 2/2551 เม่ือ
วันที่ 25 เมษายน 2551 ไดมีมติอนุมัติการใหความชวยเหลือทางการเงินของบริษัท CPALL ที่มีตอ  
Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (SLS) และการคิดคาตอบแทนจากการ
ชวยเหลือทางการเงินที่ CPALL และ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (CPG) คิดตอ SLS ดังมี
รายละเอียดดังน้ี 
 
1.  วัน เดือน ปที่เกิดรายการ 
 ภายในป 2551 
 
2.  ผูที่เกี่ยวของ 
 ผูใหความชวยเหลือทางการเงิน  : CPG และ CPALL 
 ผูรับความชวยเหลือทางการเงิน  : SLS (บริษัทยอยของ CPALL) 
 
3.  ลักษณะทั่วไปของรายการ 
 SLS ประกอบธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความตองการเงิน
หมุนเวียนเพ่ือใชสําหรับการดําเนินงานของป 2551 รวมเปนเงินประมาณ 28 ลานเหรียญสหรัฐ 
ดังน้ัน จึงตองการขอรับความชวยเหลือทางการเงินในจํานวนดังกลาว 

CPALL ผูถือหุนทางออมของ SLS ในสัดสวนรอยละ 29.7 ประสงคจะใหความชวยเหลือทาง
การเงินใหแก SLS ดวยการออกหนังสือรับรอง หรือเอกสารอื่นซ่ึงเปนที่ยอมรับของธนาคาร ใหแก
ธนาคารผูใหสินเชื่อเงินกูแก SLS ตามสัดสวนที่ CPALL มีสวนไดเสีย โดย CPALL จะคิดคาตอบแทน
ตอ SLS ในอัตราอางอิงกับการออกหนังสือดังกลาวใหธนาคารพาณิชยตามเง่ือนไขการคาทั่วไป แต
สูงสุดไมเกินรอยละ 2 ตอป  

นอกจากน้ี CPG ในฐานะผูถือหุนทางออมของ SLS (ถือหุนทางออมใน Chia Tai 
Distribution Investment Co., Ltd.) ในสัดสวนรอยละ 46.0 โดยไมนับรวมหุนที่ถือผาน CPALL มี
ประสงคจะใหความชวยเหลือทางการเงินแก SLS ในจํานวนที่มากกวาสัดสวนที่ CPG  มีสวนไดเสีย
ใน SLS คือ ใหความชวยเหลือรอยละ 70.3 ของวงเงินดังกลาวหรือประมาณ 19.7 ลานเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 625 ลานบาท) ดวยการออกหนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นซ่ึงเปนที่ยอมรับของธนาคาร 
ใหแกธนาคารผูใหสินเชื่อเงินกูแก SLS  และจะคิดคาตอบแทนจากการออกหนังสือดังกลาวในอัตรา
เดียวกันกับที่ CPALL คิดกับ SLS 
 
4.  มูลคาของการใหความชวยเหลือทางการเงิน 
 CPALL ใหความชวยเหลือทางการเงินแก SLS คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 8.3 ลานเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 263 ลานบาท) ตามสัดสวนที่ CPALL มีสวนไดเสียใน SLS 
 
5.  มูลคาของคาตอบแทนจากการรับความชวยเหลือทางการเงิน 

คาตอบแทนการรับความชวยเหลือทางการเงินที่ CPG คิดตอ SLS ในการออกหนังสือรับรอง
หรือเอกสารอื่นซ่ึงเปนที่ยอมรับของธนาคาร โดยคิดในอัตราอางอิงกับการออกหนังสือดังกลาวของ
ธนาคารพาณิชยตามเง่ือนไขการคาทั่วไป แตสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ตอป หรือประมาณ 13 ลานบาท
ตอป 
 
6. ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 
 CPALL และ SLS มีผูถือหุนรายใหญ (ตามความหมายของตลาดหลักทรัพยฯ) เปนนิติบุคคล
เดียวกัน คือ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (CPG) ซ่ึงมีนายธนินท เจียรวนนท และ ญาติสนิท
เปนผูถือหุนรายใหญ นอกจากน้ีนายธนินท เจียรวนนท ยังเปนประธานกรรมการของบริษัท CPALL 
และ CPG อีกดวย 
 
 



7. การเขาเง่ือนไขรายการเกี่ยวโยง 
 รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนในเร่ืองรายการความ
ชวยเหลือทางการเงิน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน  เน่ืองจาก  

7.1  เปนรายการที่บริษัทจดทะเบียน  (CPALL) ใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัท
ยอยที่ไมเขาขายไดรับการยกเวนเน่ืองจาก CPALL ถือหุนใน SLS ในสัดสวนที่นอยกวาสัดสวนของ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและมีมูลคาของรายการการใหความชวยเหลือทางการเงินมากกวา 100 ลาน
บาท ดังน้ันการตกลงทํารายการจะตองผานการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงาน
ตอตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ตามการใหความชวยเหลือทางการเงินดังกลาวเปนไปตามสัดสวนที่ 
CPALL มีสวนไดเสียใน SLS  ตามเง่ือนไขการคาโดยทั่วไปหรือดีกวาจึงไดรับการยกเวนไมตองขอ
อนุมัติการทํารายการจากที่ประชุมผูถือหุน 

7.2  เปนรายการที่ SLS ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทจดทะเบียน (CPALL) รับความ
ชวยเหลือทางการเงินจาก CPG ซ่ึงถือเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีมูลคาของคาตอบแทนการรับ
ความชวยเหลือทางการเงินดังกลาวมากกวารอยละ 0.03 แตไมเกินรอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินที่มี
ตัวตนสุทธิจากงบการเงินรวมลาสุดของ CPALL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คือมากกวา 2.360 ลาน
บาท แตไมเกิน 236.0 ลานบาท ซ่ึงขนาดของรายการดังกลาวตองผานการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท CPALL และรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ   
 
8.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการใหความชวยเหลือทางการเงินของ CPALL ที่มีตอ SLS 
และคาตอบแทนจากการรับความชวยเหลือทางการเงินที่ SLS จายใหแก CPG และ CPALL มีความ
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
 
9.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทผูไมมีสวนไดเสียมีความเห็นวาการใหความชวยเหลือทางการเงินของ 
CPALL ที่มีตอ SLS และคาตอบแทนจากการรับความชวยเหลือทางการเงินที่ SLS จายใหแก CPG 
และ CPALL มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท  
 

ในที่ประชุมไดมีการพิจารณาอยางรอบคอบวารายการน้ันเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเสมือนรายการที่ทํากับบุคคลอื่น และในวาระน้ีกรรมการผูมีสวนไดเสียอันไดแก  1. นายธนินท 
เจียรวนนท  2. นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  3. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ  4. นายณรงค เจียรวนนท  
5. นายสุภกิต เจียรวนนท  6. นายประเสริฐ จารุพนิช ไมไดเขารวมประชุมและไมไดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระการประชุมเร่ืองน้ี   
  


