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ที� IDR13/2018 
วนัที�  13 พฤศจิกายน 2561 
เรื�อง  แจ้งมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ,งที� 8/2561 
 อนมุตัิการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และอนมุตัิการเพิ�มทนุบริษัทยอ่ย 
 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิ�งที�แนบมาด้วย สารสนเทศการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั 

 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) (บริษัท หรือ CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั ,งที� 8/2561 เมื�อวนัที� 13พฤศจิกายน2561เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูมชั ,น 34 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที� 
18ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที�สาํคญัดงันี ,  

1. อนมุตัิงบการเงินระหวา่งกาล สาํหรับไตรมาส สิ ,นสดุ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 
2. อนมุตัิการขอซื ,อหุ้นสามญัของบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากดั จากผู้ ถือหุ้นทกุรายและอนมุตัิการทํารายการ

ที�เกี�ยวโยงกนักบับริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)ดงัมีรายละเอียดปรากฎอยูใ่นสารสนเทศการเข้าทํา
รายการที�เกี�ยวโยงกนัตามเอกสารที�ได้แนบมาด้วย 

3. อนมุตัิการเพิ�มทนุเป็นจํานวนเงิน 66 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน “บริษัท โลตสั ดิสทริบิวชั�น อินเวสท์เม้นท์ จํากดั” 
เพื�อนําเงินเพิ�มทุนทั ,งจํานวนไปลงทุนเพิ�มในบริษัทย่อยทางอ้อม ซึ�งประกอบธุรกิจการลงทุน การค้า 
การศกึษาและรองรับการขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคตทั ,งนี ,มตอินมุตักิารเพิ�มทนุ
ในบริษัทยอ่ยทางตรงและทางอ้อมซึ�งสดัสว่นการถือหุ้นเป็นไปตามเดิมมีรายละเอียดดงันี , 

• บริษัท โลตสั ดิสทริบิวชั�น อินเวสท์เม้นท์ จํากดั (บริษัทยอ่ยทางตรง 100%) เดิมทนุจดทะเบียน 245 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ�มเป็น 311 ล้านเหรียญสหรัฐ 
• บริษัท ซคัเซสเซอร์ (ไชน่า) อินเวสท์เม้นท์ จํากดั (บริษัทย่อยทางอ้อม 100%) เดิมทนุจดทะเบียน 
232 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ�มเป็น 298 ล้านเหรียญสหรัฐ 
• บริษัท หนานจิง เทียนฉวี อินเวสท์เม้นท์ แมเนจเม้นท์ จํากดั (บริษัทยอ่ยทางอ้อม 100%) เดิมทนุจด
ทะเบียน 1,412 ล้านเรนมินบิ เพิ�มเป็น 1,862 ล้านเรนมินบิ  

 
จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
นายสพุจน์ ชิตเกษรพงศ์ 
เลขานกุารบริษัท 
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
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บริษัท ซีพี ออลล์ จาํกัด (มหาชน) 
สารสนเทศการเข้าทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

เกี�ยวกับการซื $อหุ้นบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกัด 
 

ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) (บริษัท) (CPALL) ครั ,งที� 8/2561 เมื�อวนัที� 13 
พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาอนมุตัิการขอซื ,อหุ้นบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากดั (TSC) จากผู้ ถือหุ้นรายอื�นทกุราย
ซึ�งถือเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทแต่ไม่เข้าข่ายขนาดของรายการที�ต้องดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรื�องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 

อย่างไรก็ตาม เนื�องจากการทํารายการดงักลา่วข้างต้นมีบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) (TRUE)  
ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น TSC รายหนึ�งที� CPALL จะทําการขอเสนอซื ,อหุ้น TSC ที� TRUE ถืออยู่ด้วย จึงถือเป็นการเข้าทํา
รายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 21/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เรื�องการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ดงัมี
รายละเอียดดงันี , 

 
1. วันเดือนปีที�จะเข้าทาํรายการ 

ภายหลงัจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท TRUE มีมติอนมุตัิให้ขายหุ้น TSC แก่ CPALL 

2. คู่กรณีที�เกี�ยวข้อง 
ผู้ซื ,อหุ้น TSCคือ CPALL 
ผู้ขายหุ้น TSC คือ TRUE 

3. ลักษณะโดยทั�วไปของรายการ 
TSC ถือเป็นบริษัทยอ่ยของ CPALL ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ และการให้บริการรับชําระเงิน

ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ที�ได้รับใบอนญุาตจากกระทรวงการคลงัและอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามพรบ. ระบบชําระเงิน พ.ศ. 2560 มาตรา 16(2) และมาตรา 16(3) 

TSC จดทะเบียนจดัตั ,งเมื�อ 28 กนัยายน 2544 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 160 ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท คิดเป็น 1,600 ล้านบาทมีโครงสร้างผู้ ถือหุ้นดงันี , 

 รายชื�อผู้ ถือหุ้น     จํานวนหุ้น  สดัสว่นการถือหุ้น 
1. บมจ. ซีพี ออลล์ 116,219,400 72.64% 
2. บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น 25,215,600 15.76% 
3. ธนาคารออมสนิ 7,900,000 4.94% 
4. บจ. เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชั�น 4,345,000 2.71% 
5. บมจ. ธนาคารกรุงไทย 3,950,000 2.47% 
6. บมจ. เอสวีโอเอ 1,185,000 0.74% 
7. บมจ. ลอ็กซ์เลย์่ 1,185,000 0.74% 
 รวม 160,000,000 100.00% 
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คณะกรรมการของ TSC มีรายชื�อดงัตอ่ไปนี , 
1. นายสวุฒัน์ วาณีสบุตุร  ประธานกรรมการ 
2. นายก่อศกัดิ[ ไชยรัศมีศกัดิ[  กรรมการ 
3. นายอํารุง สรรพสทิธิ[วงศ์  กรรมการ 
4. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์  กรรมการ 
5. นางอมรา กลบัประทมุ  กรรมการ 
6. นายโชติ โภควนิช  กรรมการ 
7. นางปรีเปรม เสรีวงษ์  กรรมการ 
8. นางสาวจิราพร นกิุจรังสรรค์  กรรมการ 
9. นายฮิโรนาริ โทมิโอกะ  กรรมการ 
10. นายธานินทร์ บรูณมานิต  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

TSC มีฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน สาํหรับรอบปีบญัชี สิ ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม ปี 2559 และปี 2560 และ
สําหรับงวด 9 เดือนสิ ,นสดุวนัที� 30 กันยายน 2561 ตามที�ได้เปิดเผยในงบการเงินที�ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
สาํหรับรอบปีและสอบทานแล้วสาํหรับงวด 9 เดือนเป็นดงันี , 

หนว่ย : พนับาท ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
 (ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – ก.ย.) 
รายได้รวม 414,538 311,104 247,449 
กําไรสทุธิ 121,738 48,986 37,505 
กําไรตอ่หุ้น (บาท) 0.76 0.31 0.23  
 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 
สนิทรัพย์รวม 2,403,517 2,425,261 2,414,753 
หนี ,สนิรวม 995,368 969,106 921,092 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,408,149 1,456,155 1,493,661 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 8.80 9.10 9.33 

4. ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการซื $อหุ้น TSC 
TSC จะมีสว่นสาํคญัในการสนบัสนนุและสง่เสริมการสร้างรายได้ที�ยั�งยืนให้กบักลุม่ CPALL ด้วยการเป็น Digital 

technology provider ที�ให้การสนบัสนนุกลยทุธ์ธุรกิจหลกัในเรื�องของการให้ความสะดวกสบายกบัลกูค้าในการใช้
บริการ การเพิ�มรายได้จากฐานสมาชิกเดิม การลดคา่ใช้จ่ายที�ซํ ,าซ้อนกนัภายในกลุม่ และการใช้ประโยชน์จากความรู้
และความเชี�ยวชาญเรื�องการให้บริการระบบ E-payment และระบบ Loyalty ของ TSC โดยมีรายละเอียดดงันี , 

1. ในปัจจุบนัการดําเนินธุรกิจระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) มีการแข่งขันสงู ทั ,งในส่วนของ
ภาครัฐที�มีบทบาทสาํคญัในการผลกัดนัการใช้ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ประกอบกบัสถาบนัการเงินที�
มีความพร้อม รวมถึงผู้ประกอบการรายอื�นๆ ที�มีผลิตภณัฑ์ทดแทนและมีต้นทุนการดําเนินงานที�ตํ�ากว่า 
ได้แก่ QR Payment หรือ Mobile application เป็นต้น ขณะที�ผลิตภณัฑ์ของ TSC ซึ�งอยู่ในรูปของบตัร 
(card base) มีข้อจํากดัและมีความล้าสมยัเมื�อเทียบกบัผลิตภณัฑ์อื�นในตลาด สง่ผลให้การดําเนินธุรกิจ
ของ TSC ไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที�ตั ,งไว้ และจากการทบทวนแผนกลยุทธ์และประเมิน
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สถานการณ์ทั ,งในปัจจบุนัและอนาคต เพื�อให้ TSC สามารถดําเนินกิจการตอ่ไปได้ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการ 
Technical Arm Service ให้กบั CPALL และเพื�อเป็นเครื�องมือสนบัสนนุการเพิ�มโอกาสและความสามารถ
ในการทําผลกําไร อย่างไรก็ตาม เพื�อให้ TSC สามารถทํางานตามเป้าหมายของบริษัทได้อย่างเต็ม
ประสทิธิภาพ บริษัทจึงมีความจําเป็นที�จะให้ได้มาซึ�งหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายอื�น เพื�อเพิ�มความคลอ่งตวัในการ
บริหารจดัการ และปรับเปลี�ยนธุรกิจ 

2. การเพิ�มรายได้จากฐานสมาชิกของบตัรสมาร์ทเพิร์สเดิม เนื�องด้วยบตัรสมาร์ทเพิร์สมีฐานสมาชิกในตลาดที�
ยงัไม่หมดอายกุว่า 3 ล้านใบ โดยเป็นบตัรที�มีการใช้งานอย่างต่อเนื�องและมีความจงรักภกัดีมากกว่า 1.5 
ล้านใบต่อเดือน ทั ,งนี , หากบริษัทสามารถย้ายฐานสมาชิกเดิมของSmart Purseเป็นสมาชิก All Member 
ของ 7-11 พร้อมมอบสทิธิประโยชน์ให้กบัลกูค้ากลุม่นี , บริษัทคาดวา่จะเพิ�มแรงจงูใจในการใช้จ่ายที�หน้าร้าน 
7-11 เพิ�มมากขึ ,น นอกจากนี , ข้อมลูบตัรสมาร์ทเพิร์สสามารถนํามาใช้วิเคราะห์ Data analytic เพื�อให้บริการ
ที�ตรงตอ่ความต้องการของลกูค้าแตล่ะบคุคล 

3. การให้ความสะดวกสบายกบัลกูค้าในการใช้บริการ ด้วยใช้ระบบชําระเงิน E-payment เป็นเครื�องมือรองรับ
แผนกลยทุธ์ O2O (Online <-> Offline) ด้วยการเชื�อมต่อการให้บริการอื�นๆ ที�หน้าร้าน 7-11 ได้แก่ การ
เชื�อมต่อ Payment Gateway ของ Counter Service และการเป็น Clearing House ให้กบัธุรกรรมต่างๆ 
ของบริษัทในกลุม่  

4. การลดคา่ใช้จ่ายที�ซํ ,าซ้อนกนัภายในกลุม่ เนื�องจากบริษัทในกลุม่บางสว่นมีการให้บริการที�ใกล้เคียงกบัธรุกิจ
การให้บริการของ TSC ทั ,งนี , การปรับปรุงโครงสร้างจะทําให้ต้นทนุการดําเนินธุรกิจการให้บริการเหลา่นั ,น
ลดลง 

5. การใช้ประโยชน์จากความสามารถและความเชี�ยวชาญ เนื�องจาก TSC มีความเชี�ยวชาญเรื�องการให้บริการ
ระบบ E-payment และระบบ Loyalty ที�เป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของบริษัทอื�นในกลุ่มที�มีความ
ต้องการใช้ระบบดังกล่าว ได้แก่ การบริหารจัดการสมาชิก การแจกและแลกแต้ม และการทํา Single 
currency เป็นต้น 

5. เกณฑ์ที�ใช้กาํหนดมูลค่าของรายการ 
บริษัทมีหลกัเกณฑ์ในการกําหนดราคาซื ,อหุ้น TSC จากผู้ ถือหุ้นรายอื�นๆ โดยอ้างอิงจากราคาที�ผู้ ถือหุ้นของ TSC 

ได้มีการซื ,อขายกนัก่อนหน้า ประกอบกบัผลการเจรจาตอ่รองเบื ,องต้นที�เกิดขึ ,นระหว่างผู้ซื ,อและผู้ขายหากจะมีการทํา
รายการนี , นอกจากนี , บริษัทยงัคํานวณจากผลประโยชน์ที�ได้รับจากการรวมเป็นสว่นหนึ�งของบริษัท 

6. แหล่งเงนิทุนที�ใช้ในการเข้าซื $อสินทรัพย์ 
มาจากเงินทนุหมนุเวียนที�บริษัทมีอยู ่

7. บุคคลที�เกี�ยวโยงกันและความสัมพันธ์ 
เนื�องจากการทํารายการดงักลา่วข้างต้นมี TRUE ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น TSC รายหนึ�งซึ�งบริษัทประสงค์จะทําคําขอเสนอ

ซื ,อหุ้น TSC ที� TRUE ถืออยู่ด้วย ทั ,งนี ,ขึ ,นอยู่กบัการอนุมตัิโดยมติของที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท TRUE โดยที� 
TRUE ถือเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยง จึงเป็นการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัประเภทรายการเกี�ยวกบัสินทรัพย์และบริการ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 21/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรื�องการ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 กลา่วคือ TRUE มีกลุม่
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บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผา่นบริษัทที�เกี�ยวข้องรวมกนั
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 49.99 และ CPALL มีบริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อมผา่นบริษัทที�เกี�ยวข้องรวมกนัคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 36.53 นอกจากนี ,ยงัมีบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัโดยมีนาย
ธนินท์ เจียรวนนท์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และนายสภุกิต เจียรวนนท์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ นายอํารุง 
สรรพสทิธ์วงศ์ เป็นกรรมการของทั ,ง TRUE และ CPALL อีกด้วย 

8. ขนาดของรายการ 
ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้น TSC รายอื�นทกุรายตอบรับคําเสนอขอซื ,อหุ้น TSC จากทางบริษัทในราคาหุ้นละ 18 บาท โดย

ผา่นมติเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้น (ในกรณีจําเป็น) ของผู้ ถือหุ้น TSC รายอื�นแต่ละรายเป็นที�
เรียบร้อยแล้ว มลูคา่ของขนาดรายการจะเป็นดงันี , 

รายชื�อผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น จํานวนเงิน 
1. บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น 25,215,600 453,880,800 
2. ธนาคารออมสนิ 7,900,000 142,200,000 
3. บจ. เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชั�น 4,345,000 78,210,000 
4. บมจ. ธนาคารกรุงไทย 3,950,000 71,100,000 
5. บมจ. เอสวีโอเอ 1,185,000 21,330,000 
6. บมจ. ลอ็กซ์เลย์่ 1,185,000 21,330,000 
 รวม 43,780,600 788,050,800 
มลูค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัที� CPALL จะซื ,อหุ้น TSC จาก TRUE มีมลูค่าประมาณ 454 ล้านบาท มากกว่า 

0.03% ของสนิทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมฉบบัลา่สดุของ CPALL ที�ผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว 
สําหรับไตรมาสที� 3/2561 (0.03% ของ 72,240 ล้านบาท เท่ากบั 21.67 ล้านบาท) แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA (3% 
ของ 72,240 ล้านบาท เทา่กบั 2,167 ล้านบาท) จึงถือเป็นรายการขนาดกลางซึ�งต้องขออนมุตัิจากกรรมการบริษัทที�
ไมม่ีสว่นได้เสียและต้องจดัทํารายงานเปิดเผยสารสนเทศการตกลงเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรัพย์ 
โดยทนัที 

9. รายชื�อกรรมการที�มีส่วนได้เสีย 
กรรมการที�มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัดงักลา่วข้างต้นซึ�งมิได้เข้าร่วมประชุมและไม่มี

สทิธิออกเสยีงในที�ประชมุ มีรายชื�อดงัตอ่ไปนี , 
1. นายธนินท์  เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 
2. นายสภุกิต เจียรวนนท์ กรรมการและกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 
3. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ 
4. นายอํารุง สรรพสทิธิ[วงศ์ กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทผู้ไมม่ีสว่นได้เสยีมีความเห็นวา่ การตกลงเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัดงักลา่ว เมื�อพิจารณา

ถึงประโยชน์ที�บริษัทคาดวา่จะได้รับจากการซื ,อหุ้น TSC มีความสมเหตสุมผลและเป็นราคาเดียวกนัในการเสนอซื ,อตอ่
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ผู้ ถือหุ้นรายอื�นทกุรายที�เป็นบคุคลภายนอกที�เป็นอิสระ นอกจากนี ,ยงัเป็นไปเพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัท รวมทั ,งเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบแล้วและเห็นวา่ การตกลงเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั

ดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัท รวมทั ,งเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม โดย
ไมม่ีความเห็นที�แตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 


