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บัญชี 2 
 

สารสนเทศเก่ียวกับการเข้าซ้ือหุ้น ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นและการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดใน 
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2556 ของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงประชุมเมื่อ
วันท่ี 22 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซ้ือหุ้นใน ก) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“Makro”) ข) บริษัท 
สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (“Makro Holding”) และ ค) บริษัท โอเอชที จํากัด ("OHT") รวมเป็นหุ้นของ 
Makro ท่ีจะได้มาท้ังทางตรงและทางอ้อม จํานวนร้อยละ 64.35 และเข้าลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นข้างต้น กับ บริษัท เอสเอชวี 
เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ("SHV") ตามรูปแบบ ข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีคู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน นอกจากการเข้าซ้ือหุ้นท้ังหมดดังกล่าว
บริษัทยังได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ("IP") และสิทธิในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ("IT") นอกจากน้ี คณะกรรมการ
บริษัทยังได้มีมติอนุมัติให้ทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของ Makro (“คําเสนอซ้ือหลักทรัพย์”) 

 การเข้าซ้ือหุ้นของ Makro ซ่ึงรวมถึงการได้มาซ่ึงสิทธิการใช้ IP และ IT ดังกล่าวจัดเป็นรายการการได้มาซ่ึงทรัพย์สิน
ประเภทท่ี 1 เมื่อคํานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีได้ผลลัพธ์เป็นมูลค่าสูงสุด ตามท่ี
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็น
รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 29 
ตุลาคม 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป”) ซ่ึงกําหนดให้บริษัทมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศเก่ียวกับ
การได้มาและจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการซ้ือหุ้นดังกล่าว โดยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีอนุมัติการซ้ือหุ้น
จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย แต่การเข้าซ้ือหุ้นของ Makro ซ่ึงรวมถึงการได้มาซ่ึงสิทธิการใช้ IP และ IT  น้ีไม่จัดเป็นรายการ
ประเภทการเข้าจดทะเบียนทางอ้อม (Back Door Listing) บริษัทจึงไม่มีหน้าท่ีท่ีจะต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหน่ึง 

 นอกจากน้ี การเข้าซ้ือหุ้นซ่ึงรวมถึงการได้มาซ่ึงสิทธิการใช้ IP และ IT ดังกล่าวยังถือเป็นรายการการซ้ือหรือรับโอนกิจการ
ของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
ซ่ึงกําหนดให้บริษัทมีหน้าท่ี จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรับโอนธุรกิจโดยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีอนุมัติการซ้ือ
หุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียพิเศษ  

 อย่างไรก็ตาม การเข้าซ้ือหุ้นซ่ึงรวมถึงการได้มาซ่ึงสิทธิการใช้ IP และ IT ดังกล่าวไม่ถือเป็นการเข้าทํารายการระหว่าง
บริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ดังน้ัน จึงไม่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กัน พ.ศ.2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 และท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม  
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1. สารสนเทศที่เปิดตามบัญชี 1 

1. วัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

 1.1 กรณีของการเข้าซ้ือหุ้น Makro Makro Holding และ OHT โดยการเข้าทําสัญญาซ้ือขายหุ้น 

บริษัทและผู้ขายได้เข้าลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น แบบมีเง่ือนไขบังคับก่อน เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2556 โดยท่ี
การซ้ือขายหุ้นจะเกิดข้ึนในวันท่ีเง่ือนไขบังคับก่อนสําเร็จครบถ้วน 

1.2 กรณีของการทําคําเสนอซ้ือ 

บริษัทจะเริ่มดําเนินการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของ Makro ภายหลังจากท่ีเง่ือนไขบังคับก่อนตาม
สัญญาซ้ือขายหุ้นสําเร็จครบถ้วนและมีการซ้ือขายหุ้นเกิดข้ึนแล้ว 

2. คู่กรณีท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.1 กรณีของการเข้าซ้ือหุ้น Makro ท้ังทางตรงและทางอ้อมจาก SHV โดยการเข้าทําสัญญาซ้ือขายหุ้น 
 ผู้ซื้อ :  บริษัท 

ผู้ขาย : SHV ซ่ึงจะทําการขายหุ้นดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัท ก) Makro ข) Makro Holding และ ค) OHT 
 2.2 กรณีของการทําคําเสนอซ้ือ 
 ผู้ซื้อ :  บริษัท 
 ผู้ขาย : ผู้ถือหุ้นอ่ืนทุกรายของ Makro ในฐานะผู้ตอบรับคําเสนอซ้ือ 
3. ลักษณะโดยท่ัวไป ประเภทและขนาดของรายการ 

บริษัทตกลงจะเข้าซ้ือหุ้นใน ก) Makro ข) Makro Holding และ ค) OHT จากผู้ขาย โดยวีธีการเข้าทําสัญญาซ้ือขายหุ้น
แบบมีเง่ือนไขบังคับก่อนและภายหลังจากการได้มาซ่ึงหุ้นตามสัญญาซ้ือขายหุ้นดังกล่าว บริษัทจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมใน Makro เป็นจํานวน 154,429,500 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 64.35 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่าย
ได้แล้วท้ังหมดของ Makro ซ่ึงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2551 และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดให้
มีหน้าท่ีต้องทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ บริษัทจึงมีหน้าท่ีต้องทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ ภายหลังจากการ
ได้มาซ่ึงหุ้นตามสัญญาซ้ือขายหุ้นดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของ การเข้ามามีอํานาจควบคุมอย่างมีนัยสําคัญในนิติบุคคลท่ี
เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว (Chain Principle) และการได้หุ้นของกิจการจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องทําคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพย์ (Mandatory Tender Offer) 

โดยเมื่อรวมการได้มาซ่ึงหุ้น Makro ท้ังทางตรงและทางอ้อมจากผู้ขายตามสัญญาซ้ือขายหุ้น ซ่ึงรวมถึงการได้มาซ่ึงสิทธิ
การใช้ IP  และ IT และจากการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของ Makro ในกรณีท่ีผู้ถือหลักทรัพย์ท้ังหมดของ 
Makro ตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัท จํานวนหุ้นท่ีจะได้มาท้ังหมดจะเท่ากับ 240,000,000 หุ้น ซ่ึงคิดเป็น
มูลค่ารวมขนาดของรายการ เท่ากับประมาณ 188,880 ล้านบาท หรือ 6,600 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นราคาต่อหุ้น 
Makro ท่ี 787 บาท หรือ 27.5 เหรียญสหรัฐ ณ อัตราแลกเปลี่ยน 28.6181 บาทต่อ 1.0 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นอัตราท่ี
คู่สัญญาตกลงกันตามสัญญาซ้ือขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อน 
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และเมื่อคํานวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของ
บริษัทและ Makro ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 รายละเอียดการคํานวณเป็นดังต่อไปน้ี 

3.1 เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) 

ขนาดของรายการ =  ร้อยละของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของ Makro ตามสัดส่วนท่ีจะไดม้า 
  มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมตีัวตนสุทธิของบริษัท 
 =  10,420 ล้านบาท 
  25,710 ล้านบาท 
 = ร้อยละ 40.5 

3.2 เปรียบเทียบกําไรสุทธิ 

ขนาดของรายการ =  ร้อยละของกําไรสุทธิของ Makro ตามสดัส่วนท่ีจะได้มา 
  กําไรสุทธิของบริษัท 
 = 3,556 ล้านบาท 
  11,023 ล้านบาท 
 = ร้อยละ 32.3 

3.3 เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

โดยจํานวนเงินท่ีจ่าย เท่ากับ 188,880 ล้านบาท เป็นจํานวนซ่ึงรวมมูลค่าการได้มาจากท้ัง 2 กรณ ีคือ 1. การ
เข้าซ้ือหุ้น Makro ท้ังทางตรงและทางอ้อมจาก SHV โดยการเข้าทําสัญญาซ้ือขายหุ้น ซ่ึงคิดเป็นมลูค่าสิ่งตอบ
แทนประมาณ 121,536 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ประมาณ 4,247 ล้านเหรยีญสหรัฐ  และ 2. การเข้าทําคํา
เสนอซ้ือ ซ่ึงคิดเป็นมลูค่าสิ่งตอบแทนประมาณ 67,344 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณ 2,353 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 
ขนาดของรายการ  =   จํานวนเงินท่ีจ่าย 

     สินทรัพย์รวมของบริษัท 
   =  188,880 ล้านบาท 
    71,798 ล้านบาท 
   = ร้อยละ 263.1 

เน่ืองจาก ขนาดธุรกรรมท่ีคํานวณตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 ซ่ึงเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนได้ผลลัพธ์เป็นมูลค่า
สูงสุด บริษัทจะใช้ผลการคํานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์การเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนดังกล่าว เป็น
เกณฑ์ในการวัดขนาดของรายการ 

ดังน้ัน ธุรกรรมจึงจัดอยู่ในรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป ซ่ึงกําหนดให้บริษัทมีหน้าท่ี
ต้องเปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศเก่ียวกับการได้มาและจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการซ้ือหุ้น 
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4. รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีจะซ้ือ 

สินทรัพย์ที่จะได้มา หุ้นสามัญของ Makro ผ่านการเข้าซ้ือหุ้นใน 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1: การซ้ือหุ้นใน ก) Makro ข) Makro Holding และ ค) OHT จาก SHV  

ส่วนท่ี 2: การทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ส่วนท่ีเหลือท้ังหมดใน Makro หากการดําเนินการ
ซ้ือหุ้นในส่วนท่ี 1 เสร็จสมบูรณ์ 

ท้ังน้ี การเข้าซ้ือหุ้นรวมถึงการได้มาซ่ึงสิทธิการใช้ IP และ IT 

จํ านวนสินทรัพย์ที่ จ ะ
ได้มา และสัดส่วนของ
หุ้นที่ถือหลังการซ้ือ 

หุ้นสามัญของ Makro รวมจํานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาทโดย
แบ่งเป็น 

ส่วนท่ี 1: จาก SHV อันได้แก่ หุ้นใน ก) Makro ข) Makro Holding และ ค) OHT คิดเป็น
หุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมใน Makro มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท จํานวน 
154,429,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64.35 ของจํานวนหุ้นท่ีออก
และจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ Makro  

ส่วนท่ี 2: การทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ส่วนท่ีเหลือท้ังหมดใน Makro จํานวน 85,570,500 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35.65 ของ
จํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ Makro หากการดําเนินการใน
ส่วนท่ี 1 เสร็จสมบูรณ์ และหากผู้ถือหุ้นทุกรายของ Makro ตอบรับคําเสนอซ้ือ 
โดยเมื่อรวมสัดส่วนของหุ้นท่ีถือหลังการซ้ือในส่วนท่ี 1 สัดส่วนของหุ้นท่ีถือหลัง
การซ้ือท้ังหมดจะเพ่ิมข้ึนเป็นประมาณร้อยละ 100.00 

  

 รายละเอียดของ Makro 

4.1. ข้อมูลท่ัวไป 

(1) ข้อมูลท่ัวไปของ Makro 

ช่ือบริษัท Makro 

ประเภทธุรกิจ ดําเนินธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง 
จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกบัตรของแม็คโคร 

ท่ีตั้งบริษัท 3498 ช้ัน 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240  

เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี 0107537000521 (เดิมเลขท่ี บมจ. 299) 

โทรศัพท์ 0-2723-1000 

โทรสาร 0-2375-2927   
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ทุนจดทะเบียน 2,400,000,000 บาท จํานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
10 บาท  

ทุ น ท่ี อ อกแล ะ เ รี ย ก
ชําระแล้ว 

2,400,000,000 บาท จํานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
10 บาท 

Website บริษัท www.siammakro.co.th 

(2)     ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทย่อย 

1)      บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด 

ช่ือบริษัท บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด 

ประเภทธุรกิจ ผู้เช่ียวชาญทางด้านการนําเข้าและจัดจําหน่ายอาหารจากต่างประเทศ
และในประเทศ ด้วยอาหารท่ีมีคณุภาพดีเยีย่มด้านผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์ 
อาหารทะเล มันฝรั่ง ผลติภณัฑ์นมและผลติภณัฑ์ปรุงแต่งอาหาร โดยท่ี
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ จะมีการจัดเก็บและจัดส่งไปยังทุกจังหวัดของประเทศ
ไทยอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การควบคุมอุณหภูมิให้ไดม้าตรฐานตามท่ี
กําหนด 

ท่ีตั้งบริษัท 2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากนํ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี 0105527032739 (เดิมเลขท่ี 3276/2527) 

โทรศัพท์ 0-2620-6000 

โทรสาร 0-2620-6001 

ทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท จํานวน 450,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  

ทุนท่ีออกและเรียก
ชําระแล้ว 

45,000,000 บาท จํานวน 450,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

Website บริษัท www.siamfoodservices.com 

2)      บริษัท วีนาสยามฟู้ด จํากัด 

ช่ือบริษัท บริษัท วีนาสยาม ฟู้ด จํากัด 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจทางการค้าและจัดจําหน่ายอาหาร รวมท้ังธุรกิจนําเข้าและ
ส่งออกอาหารท่ีมีคณุภาพสูง ด้านผลิตภณัฑ์เน้ือสตัว์ อาหารทะเล มนั
ฝรั่ง ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร เป็นต้น 

ท่ีตั้งบริษัท 56 ถนนฟัมหง็อกแถ็ก วาร์ด 6 ดิสทริก 3 โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม 

เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี 411043002045 
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โทรศัพท์ (848) 7309-1188 

โทรสาร (848) 3820-1886 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ 

ทุ น ท่ี อ อกและ เ รี ย ก
ชําระแล้ว 

300,000 เหรียญสหรัฐ 

Website บริษัท - 

4.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
(1) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ Makro 

Makro ประกอบธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง จําหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคให้แก่ลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกบัตรของแม็คโคร บริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอชวีจากประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ซ่ึงดําเนินธุรกิจหลากหลายประเภทท่ัวโลก สําหรับแม็คโครในประเทศไทย บริษัท
ดําเนินงานโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพซ่ึงประจําอยู่ท่ีสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และมีทีมบริหาร
ประจําแต่ละสาขาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้   ในปี 
2532 บริษัทได้เปิดห้างแม็คโคร สาขาแรก คือ สาขาลาดพร้าว ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีสาขารวมท้ังสิ้น 
57 สาขาและร้านจําหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่น” อีก 5 แห่งโดยในปัจจุบันมีธุรกิจ
หลักคือ การดําเนินธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ช่ือ 
“แม็คโคร” ซ่ึงมีสาขากระจายอยู่ท่ัวประเทศ 

ท้ังน้ี สินค้าอุปโภคบริโภคและบริการของศูนย์จําหน่ายสินค้าแม็คโคร ประกอบด้วยสินค้าประเภทต่างๆ 
จํานวนมาก โดยจําแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังต่อไปน้ี 

1) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ซ่อมบํารุง (Electrical Appliances and D.I.Y.) 
2) เครื่องเขียน เครื่องใช้ในสํานักงาน เครื่องใช้ในสํานักงานอัตโนมัติ 
3) อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและธุรกิจให้บริการด้านอาหาร 
4) เครื่องกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในบ้าน 
5) สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 
6) ผัก ผลไม้สด เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม 
7) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น 
8) เครื่องดื่ม ขนมขบเค้ียว 
9) ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด ชําระล้างและเครื่องสําอาง 
10) สินค้าชําท่ัวไป (General Grocery)  
11) ยาและอาหารเสริม 
12) เบเกอรี่ 
13) ภัตตาคาร 
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โดยนอกจากสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคโดยท่ัวไปแล้ว บริษัทยังเพ่ิมทางเลือกให้กับลูกค้าโดยการ
จําหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง (D.O.B : Distributor Own Brand) ซ่ึงเป็น 
กลยุทธ์ท่ีธุรกิจจัดจําหน่ายท้ังหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในรูปแบบ Cash & Carry อย่างแม็คโคร หรือ
ห้างสรรพสินค้าต่างก็ประสบความสําเร็จมาแล้วในหลายประเทศท่ัวโลก ในปัจจุบันบริษัทดําเนินการ
จําหน่ายสินค้า D.O.B. ท้ังประเภทอุปโภคและบริโภค 

(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย 

บริษัท ประเภทกิจการ 
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด ผู ้เ ชี ่ยวชาญทางด้านการนําเข้าและจัดจําหน่ายอาหารจาก

ต่างประเทศและในประเทศด้วยอาหารท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยมด้าน
ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์อาหารทะเลมันฝรั่งผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์
ปรุงแต่งอาหารโดยท่ีผลิตภัณฑ์ต่างๆจะมีการจัดเก็บและจัดส่งไปยัง
ทุกจังหวัดของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การ
ควบคุมอุณหภูมิให้ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

บริษัท วีนาสยาม ฟู้ด จํากัด ประกอบธุรกิจทางการค้าและจัดจําหน่ายอาหาร รวมทั้งธุรกิจ
นําเข้าและส่งออกอาหารที่มีคุณภาพสูง ด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
อาหารทะเลมันฝรั่งผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร
เป็นต้น  

 
ท้ังน้ี มีภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท แสดงตามแผนภูมขิองบริษัทและบริษัทในเครือ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด 
ร้อยละ 99.99 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

บริษัท วีนาสยาม ฟู้ด จํากัด 
ร้อยละ 100.00 
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4.3 สรุปข้อมูลด้านการเงิน ปี 2553 – 2555 และไตรมาสท่ี 1 ปี 2555 และ 2556  

(ล้านบาท) งบการเงินรวม ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม ณ 
 วันที่ 31 มีนาคม 

 
         2553 2554 2555 

ไตรมาส  1 
2555 

ไตรมาส  1 
2556 

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน    (ปรับปรุงใหม่)  
รายได้:      
 รายได้จากการขาย 86,459 97,154 112,140 27,266 30,711 
    รายได้ค่าบริการ 1,728 1,948 2,193 536 593 
    รายได้อื่น 476 568 623 151 164 

 รวมรายได้ 88,664 99,670 114,956 27,953 31,468 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย:         
 ต้นทุนขาย 80,148 89,402 102,760 25,100 28,087 
   ค่าใช้จ่ายในการขาย 4,538 4,747 5,758 1,336 1,627 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 936 1,152 1,500 327 388 
   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 166 176 160 36 40 
   ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ 
   นํ้าท่วม 

         -   238        -   -   -   

รวมค่าใช้จ่าย 85,789 95,717 110,179 26,798 30,141 
กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน 
และภาษีเงินได้ 

2,875 3,953 4,777 1,155 1,327 

ต้นทุนทางการเงิน (35) (63) (85) (20) (20) 
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2,840 3,890 4,692 1,134 1,307 
ภาษีเงินได้ (959) (1,286) (1,136) (259) (297) 
กําไรสุทธิสําหรับปี 1,881 2,604 3,556 875 1,010 
กําไรต่อหุ้น (บาท)      

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)* 7.84 10.85 14.82 3.65 4.21 
 
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน 

 
 

    

สินทรัพย์รวม 25,492 30,319 32,085 29,848 34,299 
   สินทรัพย์หมุนเวียน 12,227 14,585 14,688 13,890 16,115 
   สินทรัพย์อื่น 13,265 15,734 17,397 15,958 18,184 
หน้ีสินรวม 16,316 20,639 21,428 19,304 22,427 
   หน้ีสินหมุนเวียน 15,949 20,249 21,001 18,914 21,998 
   หน้ีสินอื่น 367 390 427 390 428 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,176 9,681 10,657 10,544 11,872 
      
ข้อมูลจากงบกระแสเงินสด    (ปรับปรุงใหม่)  
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,851 5,597 5,166 229 1,990 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (1,481) (3,319) (2,831) (469) (766) 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,084) (1,282) (2,567) 52 7 
    เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 2,286 995 (232) (188) 1,231 
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(ล้านบาท) งบการเงินรวม ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม ณ 
 วันที่ 31 มีนาคม 

 
         2553 2554 2555 

ไตรมาส  1 
2555 

ไตรมาส  1 
2556 

    เงินสดคงเหลือส้ินงวด 5,294 6,288 6,056 6,100 7,287 

4.4 รายชื่อผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (วันท่ี 13 มีนาคม 2556) 
ลําดับ ชื่อ จํานวนหุ้น ร้อยละของจํานวน

หุ้นทั้งหมด 
1 บริษัท สยามแม็คโครโฮลด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด 132,015,140 55.01 

2 Orkam Holding Asia N.V. 22,414,360 9.34 

3 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จํากัด 9,062,985 3.78 

4 BNP Paribas Securities Services Luxembourg 7,703,800 3.21 

5 สํานักงานประกันสังคม(2 กรณี) 6,737,100 2.81 

6 State Street Bank and Trust Company 5,035,311 2.10 

7 HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd. 3,323,395 1.38 

8 Chase Nominees Limited 3,258,200 1.36 

9 CPF Investment Limited 2,421,262 1.01 

10 American International Assurance Company, Limited-
Apex 

1,700,000 0.71 

4.5 รายชื่อคณะกรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 

ลําดับ ชื่อ ตําแหน่ง 

1 นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

2 นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการ 

3 นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ ์ กรรมการ 

4 นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า กรรมการ 

5 นายวิลเล็ม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเว็น กรรมการ 

6 นายฟิลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์ กรรมการ 

7 นายเวาเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด กรรมการ 

8 ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 

9 นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ 
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ลําดับ ชื่อ ตําแหน่ง 

10 นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ 

11 นายธีระ วิภูชนิน  กรรมการอิสระ 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

 5.1 มูลค่าสิ่งตอบแทน 

(1) กรณีของการเข้าซ้ือหุ้น Makro จาก SHVโดยการซ้ือหุ้นใน ก) Makro ข) Makro Holding และ ค) 
OHT โดยวีธีการเข้าทําสัญญาซ้ือขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อน 

มูลค่าสิ่งตอบแทนสําหรับการเข้าซ้ือหุ้น Makro ด้วยการซ้ือหุ้นใน ก) Makro ข) Makro Holding และ 
ค) OHT คิดเป็นมูลค่าหุ้น Makro ราคาหุ้นละ 787บาท หรือเทียบเท่าหุ้นละ 27.5 เหรียญสหรัฐเป็น
จํานวน 154,429,500 หุ้น รวมเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนประมาณ 121,536 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 
ประมาณ 4,247 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจะทําการโอนหุ้นเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามสัญญาซ้ือขายหุ้น
สําเร็จครบถ้วน 

(2) กรณีของการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ ภายหลังการเข้าซ้ือหุ้นตามสัญญาซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ และ
หากผู้ถือหุ้นทุกรายของ Makro ตอบรับคําเสนอซ้ือ 

 มูลค่าสิ่งตอบแทนสําหรับผู้ถือหุ้นของ Makro สําหรับการตอบรับคําเสนอซ้ือจะเป็นมูลค่าจํานวนหุ้นละ 
787 บาท หรือเทียบเท่าหุ้นละ 27.5 เหรียญสหรัฐ จํานวน 85,570,500 หุ้น รวมเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทน
ประมาณ 67,344 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณ 2,353 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 5.2 วิธีการชําระเงิน 

(1) กรณีของการเข้าซ้ือหุ้น Makro จาก SHV โดยการซ้ือหุ้นใน ก) Makro ข) Makro Holding และ ค) 
OHT โดยวีธีการเข้าทําสัญญาซ้ือขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อน 

 บริษัทจะทําการชําระมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ขาย เมื่อเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขาย
หุ้นสําเร็จครบถ้วน ซ่ึงรวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการซ้ือหุ้นดังกล่าว 

(2) กรณีของการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ ภายหลังการเข้าซ้ือหุ้นตามสัญญาซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ 

บริษัทจะทําการชําระมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Makro ท่ีตอบรับคําเสนอซ้ือของ
บริษัท ในวันทําการท่ี 3 นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ ซ่ึงคาดว่าจะอยู่ในช่วง
ประมาณเดือนสิงหาคม 2556 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีจะมีการได้มา 

 มูลค่ารวมของสินทรัพย์ท่ีจะมีการได้มาจากการเข้าซ้ือหุ้น Makro  ด้วยการซ้ือหุ้นใน ก) Makro ข) Makro Holding 
และ ค) OHT โดยวีธีการเข้าทําสัญญาซ้ือขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อนและการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ รวมท้ังสิ้น 
ประมาณ 188,880 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ประมาณ 6,600 ล้านเหรียญสหรัฐแบ่งเป็น 
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6.1 มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีจะมีการได้มาจากการเข้าซ้ือหุ้น Makro ด้วยการซ้ือหุ้นใน ก) Makro ข) Makro Holding 
และ ค) OHT โดยวีธีการเข้าทําสัญญาซ้ือขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อน 

สินทรัพย์ท่ีจะมีการได้มาเป็นหุ้นใน ก) Makro ข) Makro Holding และ ค) OHT คิดเป็นหุ้นใน Makroจํานวน
ท้ังสิ้น 154,429,500 หุ้น คิดเป็นมูลค่าจํานวนหุ้นละ 787 บาท หรือเทียบเท่าหุ้นละ 27.5 เหรียญสหรัฐ ดังน้ัน 
คิดเป็นจํานวนรวมของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีจะมีการได้มาท้ังสิ้น ซ่ึงรวมถึงการได้มาซ่ึงสิทธิการใช้ IP และ IT 
ประมาณ 121,536 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ประมาณ 4,247 ล้านเหรียญสหรัฐ 

6.2 มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีจะมีการได้มาจากการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ ภายหลังการเข้าซ้ือหุ้นตามสัญญาซ้ือขาย
หุ้นเสร็จสมบูรณ์ และหากผู้ถือหุ้นทุกรายของ Makro ตอบรับคําเสนอซ้ือ 

สินทรัพย์ท่ีจะมีการได้มาเป็นหุ้นสามัญของ Makro เป็นจํานวนท้ังสิ้น 85,570,500 หุ้น คิดเป็นมูลค่าจํานวนหุ้น
ละ 787 บาท หรือเทียบเท่าหุ้นละ 27.5 เหรียญสหรัฐ ดังน้ัน คิดเป็นจํานวนรวมของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีจะมีการ
ได้มาท้ังสิ้นประมาณ 67,344 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ประมาณ 2,353 ล้านเหรียญสหรัฐ 

7. เกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

7.1 กรณีของการเข้าซ้ือหุ้น Makro ท้ังทางตรงและทางอ้อมจาก SHV ด้วยการซ้ือหุ้นใน ก) Makro ข) Makro 
Holding และ ค) OHT โดยวีธีการเข้าทําสัญญาซ้ือขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อน 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนกรณีของการเข้าทําสัญญาซ้ือขายหุ้นจะเป็นไปตามการตกลง
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

7.2 กรณีของการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ ภายหลังการเข้าซ้ือหุ้นตามสัญญาซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนกรณีของการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์จะต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกับบริษัท 

 บริษัทเช่ือว่า การได้มาซ่ึงสินทรัพย์ดังกล่าว จะส่งเสริมให้บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้รับประโยชน์ดังน้ี 

8.1 ได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีและมั่นคง จากการดําเนินธุรกิจของ Makroโดยเป็นบรษัิทท่ีมี
คุณภาพ มีกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจและการตลาดท่ีโดดเด่นอย่างชัดเจน: 

� มีทีมงานบริหารท่ีมีประสบการณ์และความสามารถสูง อันเห็นได้จากผลประกอบการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง 

� มีฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่งและมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ีเติบโตอย่างมั่นคง 

� มีกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจท่ีเจาะกลุ่มลูกค้าท่ีมีการเติบโตสูง และสร้างผลกําไรได้ดี 
8.2 ช่วยสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นผ่านการสร้างประโยชน์ร่วมกันของท้ังสององค์กรและการใช้ประโยชน์จาก

โครงสร้างเงินทุนท่ีแข็งแกร่งให้ดียิ่งข้ึน 
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� ประโยชน์ท่ีได้รับจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) 

� เพ่ิมประสิทธิภาพโดยการร่วมมือกันในการวางแผนการกระจายสินค้า เพ่ือเป็นการช่วยลดต้นทุนในการ
ดําเนินการ 

� การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างเงินทุนท่ีแข็งแกร่งให้ดียิ่งข้ึนเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุนต่อผู้ถือ
หุ้น 

8.3 เพ่ิมโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพ่ิมจากอสังหาริมทรัพย์และตราสินค้าของ Makro 

� โอกาสในการสร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพ่ิมจากการใช้แบรนด์ Makro และทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือ
ขยายธุรกิจใน AEC และท่ัวภูมิภาคเอเชีย 

� สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริหารจัดการพ้ืนท่ีใช้สอยของอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอยู่ของ Makro ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

9. แหล่งเงินทุน 

แหล่งเงินทุนท่ีใช้ ได้แก่ กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทและวงเงินตามสัญญาในการสนับสนุนทางการเงิน
จากธนาคารและสถาบันการเงิน โดยมีระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบ้ียอ้างอิงอัตรา LIBOR บวกด้วยอัตราผลตอบแทนส่วน
ต่าง (Margin) เพ่ือชดเชยค่าความเสี่ยง (Credit Spread) โดยไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผล วงเงินรวมไม่
เกิน 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยวงเงินท่ีใช้จริงจะข้ึนอยู่กับการตอบรับคําเสนอซ้ือจากผู้ถือหุ้นของ Makro  

วงเงินตามสัญญาในการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินดังกล่าว เป็นวงเงินจากธนาคารและสถาบัน
การเงินรวม 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ 
เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) Standard Chartered Bank, Singapore Branch, Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
และ UBS AG, Singapore Branch 

10. เง่ือนไขในการเข้าทํารายการ 

10.1 กรณีของการเข้าซ้ือหุ้น Makro ด้วยการซ้ือหุ้นใน ก) Makro ข) Makro Holding และ ค) OHT โดยวีธีการเข้า
ทําสัญญาซ้ือขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อน 

เง่ือนไขในการได้มาซ่ึงสินทรัพย์จากการเข้าทําสัญญาซ้ือขายหุ้นจะข้ึนอยู่กับการท่ีเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา
ซ้ือขายหุ้นสําเร็จครบถ้วน และเน่ืองจากการเข้าทํารายการข้างต้นจัดเป็นการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ประเภทท่ี 1 
ตามท่ีกําหนดในประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

 (1)     เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(2) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือ หุ้นพร้อมกับความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเ งินอิสระให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
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(3) ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ท้ังน้ี 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งท่ี 1/2556 ในวันท่ี 12
มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารคอนแวนช่ันฮอลล์ สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ เลขท่ี 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

10.2 กรณีของการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ ภายหลังการเข้าซ้ือหุ้นตามสัญญาซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ 

 เง่ือนไขในการได้มาซ่ึงสินทรัพย์จากการเข้าคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์จะข้ึนอยู่กับเง่ือนไข ดังน้ี 

(1) การได้มาซ่ึงสินทรัพย์จากการเข้าทําสัญญาซ้ือขายหุ้น จนทําให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของ Makro เพ่ิมข้ึน
จนถึงหรือข้ามจุดตามท่ีกําหนดให้บริษัท ต้องทําคําเสนอซ้ือ 

(2) เง่ือนไขตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

11. การเข้าทํารายการโดยมีบุคคลท่ีเกี่ยวโยงของบริษัท ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัท 

 ไม่มี 

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทํารายการ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2556 ของบริษัท ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2556 (โดยไม่นับรวมเสียงของ
กรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย) มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซ้ือหลักทรัพย์ของ Makro จาก SHV และเข้าลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น
ของ Makro กับ  SHV อันได้แก่ หุ้นของ ก) Makro ข) Makro Holding และ ค) OHT ตามรูปแบบ ข้อตกลงและเง่ือนไข
ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน รวมท้ังอนุมัติให้บริษัทเข้าทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของ Makro และการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารและสถาบันการเงินซ่ึงมีมูลค่ารวมเป็นเงินท้ังสิ้นไม่เกินกว่าจํานวนท่ีต้องชําระค่าตอบแทนในการซ้ือหุ้นและการทํา
คําเสนอซ้ือหลักทรัพย์โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ตามข้อ 12 

 ไม่มี 

 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลท่ีได้ระบุไว้ในสารสนเทศน้ี และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับน้ี
ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ทําให้บุคคลอ่ืนสําคัญผิด ตามความสามารถรับรู้ท่ีดีท่ีสุดและข้อมูลท่ีมี 

 



 14 

3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการ 

 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีให้
ความเห็นเก่ียวกับการทํารายการ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทและไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและ
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่รายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันท่ี  20 พฤษภาคม 2556 

 โปรดดูรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2556 

 

4. ยอดรวมตราสารหน้ีหรือภาระหน้ีสินของบริษัท 

1. ยอดรวมของตราสารหน้ีท่ีออกจําหน่ายแล้วและท่ียังมิได้ออกจําหน่ายตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบอํานาจ
ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาออกจําหน่ายตามท่ีเห็นสมควร 

ไม่มี 

2. ยอดรวมของเงินกู้ท่ีมีกําหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนําสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน 

ไม่มี 

3. ยอดรวมมูลค่าหน้ีสินประเภทอ่ืน รวมท้ังเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการนําสินทรัพย์เป็นหลักประกัน 

ไม่มี 

4. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้า 

เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินตามตามสัญญาในการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินเพ่ือเป็น
แหล่งเงินทุนสําหรับ 1) การเข้าซ้ือหุ้น Makro ด้วยการซ้ือหุ้นใน ก) Makro ข) Makro Holding และ ค) OHT โดยวีธี
การเข้าทําสัญญาซ้ือขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อน ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขท่ีต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และ 
2) การทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ ภายหลังการเข้าซ้ือหุ้นตามสัญญาซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ 

 

5. ข้อมูลของบริษัท 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ 

1.1       ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทก่อตั้งข้ึนเมื่อปี 2531 โดยบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพ่ือให้เป็นบริษัทของคนไทยท่ีประกอบธุรกิจ
หลักด้านค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซ้ือในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” โดยบริษัท
ได้รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจาก 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา และได้เปิดร้านสาขาแรกท่ี
ซอยพัฒน์พงษ์ เมื่อปี 2532 
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ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีร้าน 7-Eleven ท่ัวประเทศรวม 6,822 สาขา โดยเป็นร้านในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
3,177 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 46.6) เป็นร้านในต่างจังหวัด 3,645 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 53.4) เมื่อแบ่งตาม
ประเภทของร้านพบว่า มีร้านสาขาบริษัท 2,984 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 43.7) ส่วนท่ีเหลือเป็นร้านแฟรนไชส์ 
3,320 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 48.7) และร้านค้าท่ีได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 518 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 7.6) 
ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร้าน 7-Eleven เฉลี่ยวันละ 8.3 ล้านคน 

ท้ังน้ีในปี 2555 บริษัทได้ขยายสาขาร้าน 7-Eleven อย่างต่อเน่ืองรวม 546 สาขา ท้ังในรูปแบบของร้านใน
ทําเลปกติและร้านในสถานีบริการนํ้ามันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดย ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีร้านในทําเลปกติ 5,842 สาขา (คิด
เป็นร้อยละ 85.6) และร้านในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 980 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 14.4) 

นอกจากน้ัน บริษัทได้ขยายการลงทุนไปในธุรกิจท่ีช่วยสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซ้ือในประเทศไทยอย่าง
ต่อเน่ือง ดังต่อไปน้ี 

• บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด (CS) เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับชําระเงินค่าสินค้าและบริการ 

• บริษัท ซีพีแรม (CPRAM) จํากัดเพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่ 

• บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด (CPR) เพ่ือประกอบธุรกิจการจําหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก 

• บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากัด (TSC) (ลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ) เพ่ือให้บริการชําระค่าสินค้าและ
บริการผ่านบัตรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Purse) 

• บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด (GOSOFT) เพ่ือให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบงานด้าน
สารสนเทศ 

• บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากัด (MAM) เพ่ือให้บริการปรึกษาวางแผนกิจกรรมทางการตลาด 

• บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จํากัด (DM) เพ่ือให้บริการบริหารงานกิจการขนส่งสินค้าและกระจาย
สินค้า 

• บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จํากัด (SPW) เพ่ือให้บริการด้านการศึกษา อันได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
ซ่ึงเปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 
สาขา ได้แก่ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ วิทยาการจัดการ และนิเทศศาสตร ์
และระดับปริญญาโท 1 สาขา คือ บริหารธุรกิจ  

• บริษัท ปัญญธารา จํากัด (PTR) เพ่ือประกอบกิจการการจัดฝึกอบรมและการจัดสัมมนาทางวิชาการ 

• บริษัท ออลล์ เทรนน่ิง จํากัด (ATN) เพ่ือประกอบกิจการการจัดฝึกอบรมและการจัดสัมมนาทางวิชาการ
เฉพาะพนักงานของบริษัทในเครือ 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีการขยายช่องทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท อาทิ 

• ธุรกิจ 7-Catalog Order เพ่ือเป็นการขยายช่องทางธุรกิจด้านการสั่งซ้ือสินค้าผ่านทาง ”วารสารแคต
ตาล็อก” 

• ธุรกิจ บุ๊คสไมล์ (Book Smile) เพ่ือเป็นช่องทางในการจําหน่ายหนังสือและวารสาร 

• ธุรกิจ เอ็กซ์ต้า (eXta) โดยเป็นร้านสุขภาพและความงามดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าประเภทยาและ
เวชภัณฑ์ สินค้าสุขภาพ และเครื่องสําอาง 
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• ธุรกิจ คัดสรร (Kudsan) เพ่ือเป็นช่องทางจําหน่ายสินค้าท่ีคัดสรรพิเศษท้ังกาแฟและเบเกอรี่ 

1.2       แนวโน้มธุรกิจของบริษัท 

ในปี 2555 ท่ีผ่านมา มีหลากหลายปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เริ่มตั้งแต่ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลงจากวิกฤตหน้ีสาธารณะในยุโรปและสถานการณ์ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าและการผลิตของอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกหดตัวลง อย่างไรก็ดี การบริโภค
และการลงทุนของภาคเอกชนเพ่ือเร่งฟ้ืนฟูความเสียหายในช่วงครึ่งแรกของปีเป็นปัจจัยบวกท่ีช่วยสนับสนุนให้
อุปสงค์ภายในประเทศเติบโตดีข้ึน ทําให้เศรษฐกิจไทยสามารถกลับสู่แนวโน้มปกติได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 
รวมถึงสามารถรองรับความเสี่ยงและชดเชยผลกระทบจากภาคการส่งออกท่ีอ่อนแอลงได้ในระดับหน่ึง 
นอกจากน้ียังมีปัจจัยสนับสนุนหลายด้านท่ีมีส่วนช่วยในการเพ่ิมสภาพคล่องและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศได้
มากข้ึน อาทิ นโยบายของรัฐบาล ท้ังในส่วนของมาตรการเพ่ิมค่าแรงข้ันต่ํา มาตรการเพ่ิมค่าตอบแทน
ข้าราชการ โครงการรับจํานําสินค้าเกษตร มาตรการภาษีสําหรับรถยนต์คันแรกและบ้านหลังแรก เป็นต้น 

จากปัจจัยต่างๆ ท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น ล้วนสนับสนุนต่อการขยายตัวของภาคค้าปลีกในปี 2555 โดยศูนย์วิจัย
กสิกรไทยประมาณการว่า ภาคค้าปลีกในปี 2555 มีอัตราการเติบโตอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 7-8 และในปี 2556 
คาดว่าตลาดค้าปลีกจะมีแนวโน้มการขยายตัวใกล้เคียงกับปี 2555 คือ ขยายตัวอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 6-8 โดย
ส่วนหน่ึงได้รับปัจจัยหนุนจากการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
เริ่มมีการร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ และการร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วย
กันเอง ในการขยายสาขาร้านค้าปลีกเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงคาดว่าจะนํามาซ่ึงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

นอกจากการร่วมทุนของผู้ค้าปลีกแล้ว ภายหลังการฟ้ืนฟูความเสียหายและชดเชยผลกระทบจากนํ้าท่วม  
ผู้ประกอบการค้าปลีกยังมีแผนลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้าเพ่ิมเติมเพ่ือกระจายความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนหาก
ประสบปัญหานํ้าท่วม การลงทุนเพ่ือปรับปรุง พัฒนา และสร้างความทันสมัยให้กับสาขาเดิม รวมถึงการพัฒนา
รูปแบบร้านค้าให้มีความหลากหลายมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็ยังคงให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ส่งเสริมและ
กระตุ้นการขายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคและรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว้ให้ได้มากท่ีสุด เช่น การสร้าง
ความผูกพันและการซ้ืออย่างต่อเน่ืองผ่านบัตรสมาชิก การพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) และแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สินค้าและบริการ ผ่านช่องทางและเครื่องมือสมัยใหม่ท่ี
สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตท่ีเริ่มขยายสู่วงกว้างมากข้ึน 

อย่างไรก็ตามร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็กยังคงเป็นรูปแบบท่ีน่าจับตามอง เน่ืองจากสามารถเข้าถึงชุมชนและ
ลูกค้าได้ง่าย รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ หน่วยการบริโภคต่อ
ครัวเรือนมีขนาดเล็กลงตามขนาดของครัวเรือนท้ังจากการท่ีประชากรอาศัยอยู่คนเดียว และคู่สมรสท่ีไม่มีบุตร
เพ่ิมข้ึน ผู้บริโภคไม่สามารถซ้ือสินค้าเก็บไว้ทีละมากๆ เน่ืองจากอยู่อาศัยภายใต้พ้ืนท่ีจํากัด เช่น อาคารพาณิชย์
และคอนโดมิเนียม รวมถึงวิถีชีวิตท่ีมีความเป็นเมืองมากข้ึน เป็นผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตและความต้องการ
ของผู้บริโภคหันมาให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายและความรวดเร็ว ร้านค้าปลีกขนาดเล็กใกล้บ้านจึงเป็น
ทางเลือกท่ีสําคัญ โดยอาจมีการผสมผสานรูปแบบร้านค้ามาตรฐาน และปรับรูปแบบให้สอดคล้องความ
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ต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน เช่น ร้านสะดวกซ้ือก่ึงซุปเปอร์มาร์เก็ต (Super-Convenience Store) ซ่ึงเป็น
ร้านค้าขนาดเล็กท่ีขายสินค้าในลักษณะเดียวกับร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต เน้นการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและ
สินค้าประเภทอาหารสด สําหรับร้าน 7-Eleven ยังคงมุ่งสู่การเป็นร้านอ่ิมสะดวก (Convenience Food 
Store) โดยเน้นสินค้าอาหารพร้อมทานและสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิต 

2 สรุปข้อมูลด้านการเงิน ปี 2553 – 2555 และไตรมาสท่ี 1 ปี 2555 และ 2556 ประกอบคําอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อกําไรของบริษัท 

สรุปข้อมูลด้านการเงิน ปี 2553 – 2555 และไตรมาสท่ี 1 ปี 2555 และ 2556 

(ล้านบาท) งบการเงินรวม ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม ณ 
 วันที่ 31 มีนาคม 

 
2553 2554 2555** 

   ไตรมาส 1            
   2555 

   ไตรมาส 1     
   2556 

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)  
รายได้:      
ขายและบริการสุทธิ 134,954 155,360 188,702 43,014 50,439 
รายได้อื่น 5,785 6,530 9,114 1,660 2,466 

รายได้รวม 140,739 161,890 197,816 44,674 52,905 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย:      
ต้นทุนขายและบริการ 101,396 116,863 140,091 31,966 37,389 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวม
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ) 

30,185 34,032 43,736 9,167 11,582 

กําไรจากการดําเนินงาน 9,157 10,995 13,988 3,541 3,935 
ต้นทุนทางการเงิน - - - - - 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2,487) (2,981) (2,931) (784) (741) 
ขาดทุน (กําไร) ของส่วนท่ีเป็นของส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 
(6) (6) (34) - (8) 

กําไรสุทธิ 6,663 8,008 11,023 2,757 3,186 
กําไรต่อหุ้น (บาท)      

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)* 0.74 0.89 1.23 0.31 0.35 
      
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน (ปรับปรุงใหม่)     
สินทรัพย์รวม 47,904 55,341 71,798 60,128 73,445 
   สินทรัพย์หมุนเวียน 30,713 36,404 48,854 40,462 48,592 
   สินทรัพย์อื่น 17,191 18,937 22,944 19,666 24,853 
หน้ีสินรวม 29,946 33,642 44,812 35,792 43,086 

   หน้ีสินหมุนเวียน 27,369 30,479 41,024 32,326 39,148 
   หน้ีสินอื่น 2,577 3,163 3,788 3,466 3,938 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,958 21,699 26,986 24,336 30,359 
   ผู้ถือหุ้นของบริษัท   17,756 21,491 26,744 24,126 30,097 
    ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 203 208 242 209 262 
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(ล้านบาท) งบการเงินรวม ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม ณ 
 วันที่ 31 มีนาคม 

 
2553 2554 2555** 

   ไตรมาส 1            
   2555 

   ไตรมาส 1     
   2556 

ข้อมูลจากงบกระแสเงินสด (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)  
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 12,340 12,587 23,032 5,868 2,180 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (3,873) (9,638) (8,502) (1,052) (2,637) 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (5,402) (4,488) (5,615) 5 - 
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 3,065 (1,539) 8,915 4,821 (457) 
เงินสดคงเหลือส้ินงวด*** 15,716 14,202 23,085 19,006 22,570 

* เน่ืองจากบริษัทมีการประกาศจ่ายหุ้นปันผลในระหว่างปี 2555 บริษัทได้ปรับปรุงจํานวนหุ้นเพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าตามบัญชี
ต่อหุ้นและกําไรต่อหุ้น สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 จาก 4,493,148,024 หุ้น เป็น 8,983,101,348 
หุ้น 

** งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เป็นงบการเงินก่อนการปรับปรุงเพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทอันเน่ืองมาจากการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท้ังน้ีเพื่อให้สามารถ
เปรียบเทียบกับฐานะการเงินในรอบปีก่อนหน้าได้ อีกท้ังการปรับปรุงยังไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสําคัญ 

*** รวมถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนของยอดคงเหลือท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานสําหรับปี
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และสําหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 เปรียบเทียบกับผลการ
ดําเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 
รายได้ 
ในไตรมาส 1 ของปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 52,905 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสแรกของปี 2555 คิด
เป็นร้อยละ 18.4 สาเหตุสําคัญท่ีทําให้รายได้รวมเพ่ิมข้ึนน้ันยังคงมาจากยอดขายสุทธิและรายได้ค่าบริการท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึง
ในไตรมาสแรกของปี 2556 มีรายได้ในส่วนน้ีเท่ากับ 50,439 ล้านบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสแรกของปี 2555 คิดเป็น
ร้อยละ 17.3 

ในรอบปี 2555 ท่ีผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 197,816 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 22.2 
สาเหตุสําคัญท่ีทําให้รายได้รวมเพ่ิมข้ึนน้ันยังคงมาจากยอดขายสุทธิและรายได้ค่าบริการท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงในปี 2555 มี
รายได้ในส่วนน้ีเท่ากับ 188,702 ล้านบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 21.5 

กําไรขั้นต้น 

ในไตรมาส 1 ของปี 2556 น้ีบริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรข้ันต้นจากการขายและบริการเท่ากับ 13,050 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
จากไตรมาสแรกของปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 18.1  

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรข้ันต้นจากการขายและบริการเท่ากับ 48,611 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ร้อย
ละ 26.3 เน่ืองจากการเติบโตของธุรกิจร้านสะดวกซ้ือและธุรกิจอ่ืนๆ โดยบริษัทมีการจัดการและพัฒนาระบบในการคัด
สรรสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน โดยสัดส่วนกําไรข้ันต้นไม่รวมบัตรโทรศัพท์ของธุรกิจร้านสะดวก
ซ้ือเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 25.1 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 25.4 ในปี 2555 ในขณะท่ีสัดส่วนกําไรข้ันต้นรวมบัตรโทรศัพท์
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 24.8 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 25.8 ในปี 2555 โดยกําไรข้ันต้นท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการ
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เปลี่ยนวิธีบันทึกบัญชีของรายได้จากการจําหน่ายบัตรโทรศัพท์จากการบันทึกเป็นยอดขายและต้นทุนขายเปลี่ยนเป็น
รายได้ค่าบริการ ทําให้สัดส่วนสินค้าประเภทดังกล่าวซ่ึงมีอัตรากําไรข้ันต้นน้อยกว่าสินค้าประเภทอ่ืนมีสัดส่วนลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับยอดขาย  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในไตรมาส 1 ของปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 11,582 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน
จากไตรมาสแรกของปี 2555 ร้อยละ 26.3 

นอกจากน้ี ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าส่งเสริมการตลาด และค่าใช้จ่ายในหมวดอ่ืนๆ  เช่น ค่าบริการ ค่า
วัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมแซม เป็นต้น ก็เพ่ิมข้ึนด้วย โดยค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีจะแปรผันตามยอดขายและจํานวนร้านสาขาท่ี
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเทียบกับรายได้รวมในไตรมาสแรกของปี 2556 มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน
จากร้อยละ 20.5 ในไตรมาสแรกของปี 2555  เป็นร้อยละ 21.9 ในไตรมาส 1 ของปี 2556 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 43,736 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 
ร้อยละ 28.5 โดยมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายหลักๆ ดังน้ี 

1)  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นจํานวนเงิน 11,809 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.0 ของค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารรวม 

2)  ค่าบริหารร้านสาขาเป็นจํานวนเงิน 10,004 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ตามจํานวนร้านสาขาแฟรนไชส์ท่ี
เพ่ิมข้ึนและยอดขายท่ีสูงข้ึน โดยปัจจุบันค่าบริหารร้านคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.9 ของค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารรวม 

นอกจากน้ีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าส่งเสริมการตลาด และค่าใช้จ่ายในหมวดอ่ืนๆ  เช่น ค่าบริการ ค่าวัสดุ
สิ้นเปลือง ค่าซ่อมแซม เป็นต้น ก็เพ่ิมข้ึนด้วย โดยค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีจะแปรผันตามยอดขายและจํานวนร้านสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน 
ส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเทียบกับรายได้รวมในปี 2555 มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 21.0 ในปี 
2554 เป็นร้อยละ 22.1 ในปี 2555 

กําไรสุทธิ 

ในไตรมาส 1 ของปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิเท่ากับ 3,186 ล้านบาทคิดเป็นกําไรต่อหุ้น 0.35 บาท 
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสแรกของปี 2555 ซ่ึงมีกําไรสุทธิเท่ากับ 2,757 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.6 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิเท่ากับ 11,023 ล้านบาท คิดเป็นกําไรต่อหุ้น 1.23 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
37.7 จากปี 2554 ซ่ึงมีกําไรสุทธิเท่ากับ 8,008 ล้านบาท หรือคิดเป็นกําไรต่อหุ้น 0.89 บาท ทําให้อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 45.7 เพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองจากปี 2554 ท่ีเท่ากับร้อยละ 40.8 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ื 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับฐานะ
การเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และสําหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 เปรียบเทียบ
กับฐานะการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 

สินทรัพย์รวม 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 73,445 ล้านบาท และ 
71,798  ล้านบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.1 จากวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ ร้อยละ 29.7 จาก 31 ธันวาคม 
2554 ตามลําดับโดยมาจากการเติบโตของยอดขายและการขยายสาขา 7-Eleven สําหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพ่ิมข้ึน
จาก 19,666 ล้านบาท ในไตรมาสแรกของปี 2555 เป็น 24,853 ล้านบาท ในไตรมาสแรกของปี 2556 และจาก 18,937 
ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 22,944 ล้านบาท ในปี 2555 

หนี้สินรวม 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวม 43,086 ล้านบาท และ 
44,812 ล้านบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.4 จากวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ ร้อยละ 33.2 จาก 31 ธันวาคม 
2554 ตามลําดับ อันเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจ้าหน้ีการค้า ซ่ึงแปรผันตามการเติบโตของยอดขายและการขยายสาขา
ของธุรกิจ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 30,359 
ล้านบาท และ 26,986 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.7 จากวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ ร้อยละ 24.4 จาก 31 ธันวาคม 
2554 ตามลําดับ สาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของกําไรสะสมจากการท่ีบริษัทสามารถทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึน 
 
การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด สภาพคล่อง และแหล่งเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และสําหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2556 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 
สภาพคล่อง 
ณ ไตรมาส 1 สิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ ณ ปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 สภาพคล่องโดยรวมของบริษัท
และบริษัทย่อยยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก ดังจะเห็นได้จากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ท่ีมียอดรวมท้ังสิ้น 22,570 ล้านบาท 
และ 23,085 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.7 และ ร้อยละ 32.2 ของสินทรัพย์รวมในเวลาเดียวกัน
ตามลําดับ 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

ณ ไตรมาส 1 สิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานท้ังหมดเท่ากับ 2,180 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 62.9 จากไตรมาส 1 สิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2555 โดยบริษัทมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในระดับ
ท่ีดี โดยยังคงมีวงจรเงินสดระยะเวลาติดลบ 53 วันในไตรมาสแรก เป็นผลจากระยะเวลาขายสินค้าจํานวน 23 วัน และมี
ระยะเวลาชําระหน้ีจํานวน 76 วัน 
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ในปี 2555 ท่ีผ่านมา บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานท้ังหมดเท่ากับ 23,032 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 83.0 
จากปี 2554 โดยบริษัทมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในระดับท่ีดี โดยยังคงมีวงจรเงินสดระยะเวลาติดลบ 50 วันในปี 
2555 เป็นผลจากระยะเวลาขายสินค้าจํานวน 23 วัน และมีระยะเวลาชําระหน้ีจํานวน 74 วัน 

กระแสเงินสดจากการลงทุน 

ณ ไตรมาส 1 สิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนท้ังหมดเท่ากับ 2,637 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 150.1 จากไตรมาส 1 สิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2555 เน่ืองจากบริษัทได้มีการขยายสาขาเพ่ิมข้ึนจํานวน
อย่างมีนัยสําคัญ (219 สาขา) ซ่ึงเงินลงทุนดังกล่าวยังรวมถึงค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและส่วนพัฒนาอาคาร ค่าซ่อมบํารุงอาคาร 
การพัฒนาระบบไอที การก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าส่วนภูมิภาคในจังหวัดสมุทรสาคร และการเพ่ิมการลงทุนในบริษัท
ย่อยเพ่ือสนับสนุนการเติบโตในอนาคต  

ในปี 2555 ท่ีผ่านมา บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 8,502 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.8 จากปี 
2554 จากการขายเงินลงทุนช่ัวคราวในสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสูงหรือตราสารทางการเงินท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปี เพ่ิมข้ึน
สุทธิจํานวน 7,624 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในทรัพย์สินหลักเพ่ิมข้ึน 2,615 ล้าน
บาท จากปี 2554 โดยใช้ไปจํานวน 6,770 ล้านบาท อาทิ ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการดําเนินงาน การลงทุนขยาย
ร้านสาขาใหม่หรือการปรับปรุงสาขาเดิมของร้าน 7-Eleven การขยายศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค จังหวัดลําพูน และการ
ลงทุนเพ่ิมในบริษัทย่อยเพ่ือสนับสนุนการเติบโตของร้าน 7-Eleven เป็นต้น  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

ณ ไตรมาส 1 สิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ท้ังหมดเท่ากับ 9,000 
บาท ลดลงร้อยละ 99.8 จากไตรมาส 1 สิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2555 

ในปี 2555 ท่ีผ่านมา บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 5,615 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.1 จากปี 2554 
เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และเงินปันผลจากผล
ประกอบการปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน 5,612 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2554 บริษัท
มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจําปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน 4,490 
ล้านบาท  

ปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อกําไรของบริษัท 

ความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีจะมีผลต่อการดําเนินงาน รายได้
และกําไรของบริษัท หากบริษัทสามารถนําเสนอสินค้าและบริการท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้า ก็ย่อมส่งผลให้บริษัท
มีลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน สามารถขายสินค้าได้มากข้ึน นอกจากน้ี บริษัทมุ่งเน้นให้ร้าน 7-Eleven เพ่ิมสัดส่วนการขายสินค้า
ประเภทอาหารพร้อมทานมากข้ึน โดยสินค้าดังกล่าวมีอัตรากําไรข้ันต้นสูงกว่าสินค้าประเภทอ่ืน นอกจากน้ี บริษัทยังคงมี
นโยบายในการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เข้าถึงจํานวนประชากรได้มากยิ่งข้ึน ในส่วนของธุรกิจอ่ืน อาทิ ธุรกิจรับ
ชําระค่าบริการและสินค้า ธุรกิจการผลิตและจําหน่ายสินค้าเบเกอรี่ ธุรกิจจําหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก รวมถึง
โครงการต่างๆ อาทิ การจําหน่ายหนังสือติดอันดับขายดี (Best Sellers) และวารสารต่างๆ ภายใต้ช่ือ บุ๊คสไมล์ (Book 
Smile) ล้วนเป็นส่วนสนับสนุนการดําเนินงานของร้าน 7-Eleven ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความแตกต่างของ
สินค้าและบริการจากคู่แข่ง พร้อมท้ังสามารถเพ่ิมรายได้ให้บริษัท และผลประกอบการของธุรกิจดังกล่าวจะเติบโตไป



 22 

พร้อมกับการขยายสาขาของร้าน 7-Eleven และเพ่ือรองรับการขยายสาขาในอนาคต บริษัทได้เตรียมความพร้อม
ทางด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยปลายปี 2555 บริษัทได้เปิดดําเนินการศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค จังหวัดลําพูน 
และบริษัทมีแผนท่ีจะขยายศูนย์กระจายสินค้าเพ่ิมอีก 1 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงคาดว่าการเตรียมพร้อมศูนย์
กระจายสินค้าจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเรว็ และ
ทําให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต 

นอกจากน้ัน  นโยบายรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการเพ่ิมรายได้ ซ่ึงมีการปรับโครงสร้างรายได้โดยการเพ่ิมค่าตอบแทนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทต่อเดือน และการปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําต่อเน่ืองจากปี 2554 เป็น 300 บาท
ต่อวันท่ัวประเทศ โดยเริ่มวันท่ี 1 มกราคม 2556 อาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษัท 
อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30.0 ลงเหลือร้อยละ 
23.0 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 และเหลือร้อยละ 20.0 ในรอบระยะเวลาบัญชี 2556 เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและจูงใจการลงทุนในด้านต่างๆ จากต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายภาษี
ของบริษัทท่ีจะปรับลดลงตามการปรับลดอัตราภาษีดังกล่าว 

3 รายช่ือคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2556  

รายชื่อคณะกรรมการ 
ลําดับ ชื่อ ตําแหน่ง 

1 ศ. ดร. โกเมน  ภัทรภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2 นายปรีดี  บุญยัง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3 นายผดุง  เตชะศรินทร์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4 ศ. ศุภชัย  พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ 

5 พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ 

6 นายธนินท์   เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 

7 นายก่อศักด์ิ   ไชยรัศมีศักด์ิ รองประธานกรรมการ 

8 นายอดิเรก  ศรีประทักษ์ กรรมการ 

9 นายอํารุง  สรรพสิทธ์ิวงศ์ กรรมการ 

10 นายสุภกิต   เจียรวนนท์ กรรมการ 

11 นายณรงค์  เจียรวนนท์ กรรมการ 

12 นายประเสริฐ   จารุพนิช กรรมการ 

13 นายพิทยา  เจียรวิสิฐกุล กรรมการ 

14 นายปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ 

15 นายธานินทร์  บูรณมานิต กรรมการ 
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รายชื่อผู้บริหาร 
ลําดับ ชื่อ ตําแหน่ง 

1 นายก่อศักด์ิ   ไชยรัศมีศักด์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2 นายพิทยา  เจียรวิสิฐกุล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3 นายปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ 

4 นายสุรพันธ์  ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล 

5 นายธานินทร์  บูรณมานิต รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานปฏิบัติการ สายงานการตลาด 
และสายงานทรัพยากรบุคคล 

6 นายทวีศักด์ิ  แก้วรัตนปัทมา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 

7 นายชวน  น่ิมกิตติกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซ้ือและศูนย์กระจายสินค้า 

8 นายสุวิทย์  กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารท่ัวไป 

9 นายโกษา  พงศ์สุพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 
ลําดับ ชื่อ จํานวนหุ้น ร้อยละของจํานวนหุ้น

ท้ังหมด 

1 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซ่ิง จํากัด 2,901,205,800 32.30 

2 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด 1,014,577,400 11.29 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 440,847,886 4.91 

4 State Street Bank Europe Limited 242,143,060 2.70 

5 American International Assurance Company, 
Limited-Di-Life 

240,000,000 2.67 

6 HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 194,322,667 2.16 

7 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จํากัด 180,000,000 2.00 

8 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited 111,000,000 1.24 

9 State Street Bank and Trust Company 101,550,077 1.13 

10 The Bank of New York (Nominees) Limited 100,685,323 1.12 
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6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

 ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซ้ือหลักทรัพย์ของ Makro จาก SHV และเข้าลงนามในสญัญา
ซ้ือขายหุ้นกับ  SHV อันได้แก่ หุ้นใน ก) Makro ข) Makro Holding และ ค) OHT ตามรูปแบบ ข้อตกลงและเง่ือนไขท่ี
คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน รวมท้ังอนุมัติให้บริษัทเข้าทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของ Makro และการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารและสถาบันการเงินซ่ึงมีมูลค่ารวมเป็นเงินท้ังสิ้นไม่เกินกว่าจํานวนท่ีต้องชําระค่าตอบแทนในการซ้ือหุ้นและการทํา
คําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ประกอบกับเมื่อประเมินถึงความพร้อมของแหล่งท่ีมาของเงินทุนในการเข้าทํารายการท่ีมาจาก
กระแสเงินสดของบริษัทและวงเงินตามสัญญาในการสนับสนุนทางการเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน รวมท้ัง
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจและการเข้าทํารายการ
ดังกล่าว 

 

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสําคัญของบริษัท  

บริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยท่ี
มีนัยสําคัญ รวมท้ังไม่มีคดีท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคัญ และไม่มีคดีความ
ในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ได้เป็นธุรกิจโดยปกติของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่
ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 
มีดังน้ี 
 
(ล้านบาท) งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม       2556         2555          2556         2555  
บริษัทใหญใ่นลําดับสูงสดุ        

          ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 2  2  2  2 
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน          

 รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 339  288  155  114 
 รายได้อื่น 65  30  63  29 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย  32  2  -  - 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 74  59  71  53 
 ซ้ือสินค้าและบริการ 5,133  4,316  4,748  4,023 

ผู้บริหารสําคัญ        
     ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ         

        ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 89  95  89  95 
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(ล้านบาท) งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม       2556         2555          2556         2555  
        เงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน 2  2  2  2 
     รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 91  97  91  97 

 

ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีดังน้ี 

ลูกหนีก้ารค้า 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 

(ล้านบาท)       2556          2555  
31 มีนาคม 
      2556          2555 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน         

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 32  25 - - 
บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จํากัด 15  45 - - 

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จํากัด 14  12 - - 

บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จํากัด 11  - - - 
บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 9  14 - - 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จาํกัด 6  2 - - 
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จาํกัด 
 

4  8 - - 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 4  6 - - 

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด 4  2 - - 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2  5 - - 
บริษัท ทรู จีเอส จํากัด 2  2 - - 
อื่นๆ 5  20 - - 

รวม 108  141 - - 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1)  (2) - - 

สุทธิ 107  139 - - 

 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(ล้านบาท) 2556  2555  2556  2555 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญ) สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

(1) - - -
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ลูกหนี้อ่ืน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      31 มีนาคม      31 ธันวาคม        31 มีนาคม      31 ธันวาคม 
(ล้านบาท) 2556 2555 2556 2555
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน        
บริษัท ทรู มันน่ี จาํกัด 104  113  104  113 
บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด 13  9  13  9 
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จํากัด 11  20  10  19 
บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จาํกัด 10  11  10  11 
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 7  53  7  53 
บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จาํกัด 6  3  6  3 
อื่นๆ 4  3  4  4 
รวม 155  212 154  212 

 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(ล้านบาท) 2556 2555 2556 2555

 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันท่ี 31 มีนาคม 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    31 มีนาคม     31 ธันวาคม     31 มีนาคม   31 ธันวาคม 

(ล้านบาท) 2556  2555  2556  2555 

  บริษัท ทรู จีเอส จํากัด 24 24  24  24 
รวม 24  24  24  24 

 
เจ้าหนี้การค้า    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
(ล้านบาท) 2556  2555 2556  2555 
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน        
บริษัท ทรู มันน่ี จาํกัด 1,423  1,546  1,416  1,536 
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จํากัด 1,321  1,353  1,085  1,061 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 356  439  -  - 
บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด 288  278  288  278 
บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จาํกัด 204  291  204  291 
บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จาํกัด 98  97  96  97 
บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จาํกัด 78  86  78  84 
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เจ้าหนี้การค้า    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
(ล้านบาท) 2556  2555 2556  2555 
บริษัท ดี ซูพรีม จาํกัด 75  130  75  130 
บริษัท ซี.พี. ฟู้ดสโตร์ จาํกัด 41  59  41  41 
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 40  34  -  1 
อื่นๆ 77  95  36  40 
รวม 4,001  4,408  3,319  3,559 

 
 
 

เจ้าหนี้อ่ืน    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
(ล้านบาท) 2556  2555 2556  2555 
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน        
บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จํากัด 22  1  -  - 
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด 14  14  14  14 
บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด 3  6  3  6 
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จํากัด 2  2  -  - 
บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 2  2  2  2 
อื่นๆ 21  12  1  - 
รวม 64  37  20  22 
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี 

(ล้านบาท) งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  2554  2555  2554 

บริษัทใหญใ่นลําดับสูงสดุ        

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 9  9  9  9 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน        

 รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 1,581  1,156  605  329 

 รายได้อื่น 217  226  211  223 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 13  15    -  - 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 489  287  463  260 

 ซ้ือสินค้าและบริการ 19,762  16,230  18,271  14,951 

 ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์             -  64  -  - 

ผู้บริหารสําคัญ1        

   ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ         

       ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 354  286  354  286 

       เงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน 9  20  9  20 

     รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 363  306  363  306 

หมายเหตุ: 1) บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผนส่ังการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ท้ังน้ี รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่) ของบริษัท 

ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี 

ลูกหนี้การค้า 

(ล้านบาท) งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  2554  2555  2554 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน        

บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จํากัด 45  29  -  - 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 25  23  -  - 

บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 14  6  -  - 

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จํากัด 12  10  -  - 
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จาํกัด 8  1  -  - 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 6  8  -  - 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 5  -  -  - 

บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จาํกัด 3  -  -  - 

บริษัท ทรู จีเอส จํากัด 2  4  -  - 
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(ล้านบาท) งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  2554  2555  2554 

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด 2  -  -  - 

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด (มหาชน) 2  -  -  - 

อื่นๆ 17  11  -  - 
รวม 141  92  -  - 

หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (2)  (2)  -  - 

สุทธิ 139  90  -  - 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรบัป ี -  1  -  - 

ลูกหนี้อ่ืน 

(ล้านบาท) งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  2554  2555  2554 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 
บริษัท ทรู มันน่ี จาํกัด 113 49 113 49 
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 53 78 53 78 
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จํากัด 20 14 19 10 
บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จาํกัด 11 12 11 12 
บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด 9 - 9 - 
อื่นๆ 6 12 7 12 

รวม 212 165 212 161 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรบัป ี - - - - 

 

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

(ล้านบาท) งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  2554  2555  2554 

บริษัท ทรู จีเอส จํากัด 24 18 24 18 
รวม 24 18 24 18 
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เจ้าหนี้การค้า 

(ล้านบาท) งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 2555 2554
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน        

บริษัท ทรู มันน่ี จาํกัด 1,546  698  1,536  687 

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จํากัด 1,353  1,038  1,061  838 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 439  -  -  - 

บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จาํกัด 291  193  291  193 

บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด 278  230  278  230 

บริษัท ดี ซูพรีม จาํกัด 130  2  130  2 

บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จาํกัด 97  85  97  85 

บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จาํกัด 86  80  84  78 

บริษัท ซี.พี. ฟู้ดสโตร์ จาํกัด 59  59  41  51 

บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 4  652  -  644 

อื่นๆ 125  342  41  29 

รวม 4,408  3,379  3,559  2,837 

เจ้าหนี้อ่ืน 

(ล้านบาท) งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  2554  2555  2554 
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน        

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด 14  13  14  13 

บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด 6  -  6  - 

บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จํากัด 2  5  -  - 

บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 2  3  2  3 
อื่นๆ 13  20  -  1 

รวม 37  41  22  17 
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9. สรุปสาระของสัญญาที่สําคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

1. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีสัญญาท่ีสําคัญดังนี้ 

1.1 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งมีสัญญาเช่าและบริการหลายฉบับกับบริษัท ซี.พี. แลนด์  จํากัด 
(มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง สําหรับการใช้พ้ืนท่ีอาคารเป็นสํานักงานของบริษัทและบริษัท
ย่อย ในการน้ี บริษัทและบริษัทย่อยตกลงจ่ายค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน เป็นจํานวนเงิน 7.7 ล้านบาท และ
ได้วางเงินประกันไว้กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันดังกล่าว เป็นจํานวนเงินรวม 23.1 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัท
ย่อยจะได้รับเงินประกันคืนเมื่อมีการยกเลิกการเช่า 

1.2 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งมีสัญญาบริการระบบงานสารสนเทศกับบริษัท โกซอฟท์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษัทย่อยดังกล่าวตกลงท่ีจะ
ให้บริการปรึกษา แนะนํา พัฒนา ออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษา และสนับสนุนระบบงานสารสนเทศให้กับบริษัท 
ในการน้ี บริษัทและบริษัทย่อยตกลงจะจ่ายค่าบริการตามจํานวนเงินท่ีระบุไว้ในสัญญา ท้ังน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์ท่ีจะขอเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายน้ันจะต้องทําหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา 

1.3 บริษัทมีสัญญาบริการฉบับหน่ึงกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุด ในการ
ให้คําปรึกษาแนะนําทางด้านวิชาการ การบริหาร และความช่วยเหลือด้านเทคนิค และมีสิทธิท่ีจะใช้
เครื่องหมายการค้าและบริการต่างๆ จากบริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุด เป็นจํานวนเงินรวม 0.8 ล้านบาท  

1.4 บริษัทมีสัญญาบริหารจัดการเงินฉบับหน่ึงกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศแห่ง
หน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษัทตกลงให้บริการบริหารจัดการเงินของบริษัทย่อยตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน
สัญญา ในการน้ี บริษัทย่อยตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการช่วยบริหารจัดการเงินให้กับบริษัทตามอัตราท่ี
ระบุไว้ในสัญญา และบริษัทตกลงท่ีจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินดังกล่าวให้กับบริษัทย่อยในอัตราท่ี
ระบุไว้ในสัญญา ท้ังน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะขอเลิกสัญญาฉบับน้ี คู่สัญญาฝ่ายน้ัน
จะต้องทําหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา 

1.5 บริษัทมีสัญญาบริการหลายฉบับกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์ วิส จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศ              
แห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทตกลงให้บริการในการจัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
เพ่ือรองรับการให้บริการรับชําระเงินค่าสินค้าและค่าบริการ ในการน้ี บริษัทย่อยตกลงจ่ายค่าบริการรายเดือน
เป็นจํานวนเงินตามประเภทของบริการตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

1.6 บริษัทมีสัญญาบริการฉบับหน่ึงกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึง 
ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษัทจะดําเนินการเป็นตัวแทนการรับชําระเงินค่าบริการตามรายการท่ีระบุไว้ใน
สัญญา ซ่ึงบริษัทย่อยตกลงจะจ่ายค่าบริการตามจํานวนเงินท่ีระบุไว้ในสัญญา ท้ังน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
มีความประสงค์ท่ีจะขอเลิกสัญญาฉบับน้ี คู่สัญญาฝ่ายน้ันจะต้องทําหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา 

1.7 บริษัทมีสัญญาเช่าและบริการหลายฉบับกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศแห่ง
หน่ึง สําหรับการใช้พ้ืนท่ีอาคารเป็นท่ีประชุม Field consultant conference สถานท่ีจัดงาน (Trade show) 
สถานท่ีจัดประชุมผู้ค้าปลีก และกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นระยะเวลา 15 ปี 
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1.8 บริษัทมีสัญญาบริการบํารุงรักษาฉบับหน่ึงกับบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึง 
ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษัทย่อยตกลงจะให้บริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กับบริษัท 
ในการน้ี บริษัทตกลงจ่ายค่าบริการรายปีให้กับบริษัทย่อยดังกล่าวในจํานวนเงินตามท่ีระบุไว้ในสัญญา 

1.9 บริษัทมีสัญญาบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ฉบับหน่ึงกับบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยใน
ประเทศแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษัทตกลงจะให้บริการด้านสถานท่ีในการติดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้กับบริษัทย่อย เป็นเวลา 3 ปี ซ่ึงจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2557 ในการน้ี 
บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่าบริการในจํานวนเงินท่ีระบุไว้ในสัญญา 

2. สรุปรายละเอียดเก่ียวกับการลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นระหว่างบริษัทและ SHV เง่ือนไขท่ีสําคัญ และรายละเอียดท่ี
เก่ียวข้องมีดังน้ี 

2.1 สัญญาซ้ือขายหุ้นเป็นสัญญาซ้ือขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อน กล่าวคือ การซ้ือขายหุ้นจะเกิดข้ึนได้ภายใต้
ความสําเร็จของเง่ือนไขตามท่ีระบุไว้ในสัญญาซ้ือขายหุ้น ท้ังน้ีเว้นเสียแต่ว่าจะได้มีการตกลงผ่อนผัน ยกเลิก 
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง  

2.2 สรุปเง่ือนไขบังคับก่อนท่ีสําคัญมีดังต่อไปน้ี 

(1) บริษัทได้รับมติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการซ้ือหุ้นของ ก) Makro ข) Makro Holding และ 
ค) OHT ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป 

(2) บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ช้ากว่า 8 สัปดาห์นับแตวั่นท่ีลง
นามในสัญญาซ้ือขายหุ้น 

(3) คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลในทางลบต่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใน
การอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้น รวมท้ังจะต้องไม่เข้าทําธุรกรรมท่ีจะมีผลในทางลบต่อการเข้าซ้ือหุ้น 

(4) บริษัทจะต้องได้รับการยืนยันการให้เงินทุนจากธนาคารและสถาบันการเงินในจํานวนท่ีเพียงพอต่อการ
เข้าซ้ือหุ้น 

ท้ังน้ี บริษัทและ SHV ได้ทําการลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นวันท่ี 23 เมษายน 2556 แล้ว 


