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  วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 
 

เร่ือง การเพิ่มเติมข้อความในค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 
 
เรียน เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
 

ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ท าค าเสนอซ้ือ และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ในฐานะผู้
จัดเตรียมค าเสนอซื้อ ได้ยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) รวมถึงการเพิ่มเติมข้อความในค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัท สยาม
แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“กิจการ”) ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 
และวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น 
 

ผู้ท าค าเสนอซื้อ และผู้จัดเตรียมค าเสนอซ้ือขอเพิ่มเติมค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) เพื่อความชัดเจน 
โดยข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรหนาและขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรหนาและขีดออก ดังนี้ 
 
1. ส่วนที่ 1 สาระส าคัญของค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ หน้า 1 ข้อ 4 วัตถุประสงค์ในการท าค าเสนอซื้อ 

เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความชัดเจน 

“จากการที่บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพของ Makro ในฐานะผู้น าในธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการ
ตนเอง ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีผลประกอบการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการขยายธุรกิจ ประกอบกับผลประโยชน์ร่วมอ่ืนๆ ที่พึงจะได้จากการเข้าซื้อกิจการ บริษัทจึงได้
พิจารณาด าเนินการเข้าท าการซื้อหุ้นของกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมจากบริษัท เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ("SHV") 
สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้เข้าท าการซ้ือหุ้นของกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการซ้ือหุ้นใน ก) Makro ข) บริษัท สยามแม็ค
โคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (“Makro Holding”) และ ค) บริษัท โอเอชที จ ากัด ("OHT") จากบริษัท เอสเอชวี 
เนเธอร์แลนด์ บี.วี. (" SHV") ในวันที่  26 มิถุนายน 2556 ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน OHT และ Makro Holding 
เพิ่มเป็นร้อยละ 50 ขึ้นไปของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ OHT และ Makro Holding ซ่ึง OHT เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 
Makro Holding โดย OHT ถือหุ้นใน Makro Holding จ านวน 5,436,520 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.99 ของจ านวนหุ้นสามัญ
ที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro Holding และ Makro Holding ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ โดย Makro 
Holding ถือหุ้นในกิจการเป็นจ านวน 132,015,140 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.01 ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของ Makro เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เนื่องจากเข้าข่ายว่าเป็นการ
ได้มาซ่ึงหลักทรัพย์ของกิจการในลักษณะ Chain Principle ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และที่ได้มีกา รแก้ไข
เพิ่มเติม 
ผู้ท าค าเสนอซื้อได้พิจารณามูลค่าการเสนอซื้อโดยอ้างอิงการประเมินมูลค่าพื้นฐานของกิจการซ่ึงมีการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย
และโครงสร้างรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์และหนี้สินที่มีนัยส าคัญของกิจการทั้งหมดเป็นเงินบาท ประกอบกับราคาตลาดของ
กิจการ และการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ณ ช่วงเวลาที่ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อน ผู้ท าค าเสนอซ้ือจึงได้
ค านวณมูลค่าของกิจการและก าหนดราคาหุ้นสามัญของกิจการที่ราคา 787 บาท ต่อหุ้น โดยเจตนารมณ์ในการเข้าซ้ือมีการ
ก าหนดราคาเป็นเงินบาทตามข้อมูลที่ได้กล่าวข้างต้น รวมถึงการเข้าท าค าเสนอซื้อซึ่งได้ก าหนดราคารับซ้ือเป็นเงินบาท แต่เพื่อให้
สอดคล้องกับเง่ือนไขในการช าระค่าซ้ือหุ้นตามสัญญาซ้ือขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อน การช าระค่าซ้ือหุ้นให้แก่ SHV จึงท าเป็น
เงินเหรียญสหรัฐตามเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายหุ้น โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 4 ข้อ 7 การก าหนดราคาเสนอซื้อ” 
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2. ส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ หน้า 5-6 ข้อ 1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอ่ืนๆ ข้อย่อย 1.2.(3) 
รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ท าค าเสนอซื้อ 

เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความชัดเจน 

“รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 

ผู้ถือหุ้น 
หุ้นสามัญ 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

1. บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากัด* 2,901,205,800 32.30 

2.  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด* 1,014,577,400 11.29 

3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 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 จ ากัด 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 

หมายเหตุ:  *บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จ ากัด บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด และบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือ

เจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 44.27 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว” 
 

3. ส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ หน้า 9 ข้อ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอ่ืน 

เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความชัดเจน 

“-ไม่มี-บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท” 
 

4. ส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ หน้า 9 ข้อ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท าค าเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ ข้อย่อย 4.1 สรุปสาระส าคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ท าค าเสนอซื้อ
กระท าขึ้นก่อนการยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งน้ี 
ไม่ว่าการท าสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการท าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในค าเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม 

เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความชัดเจน 

“ณ วันที่ 23 เมษายน 2556 บริษัทได้เข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อนโดยมีบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ 
จ ากัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เพื่อที่จะซ้ือหุ้นของกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการซ้ือหุ้นใน ก) Makro ข) 
Makro Holding  และ ค) OHT จากSHV ซ่ึงจะท าให้บริษัทได้มาซ่ึงหุ้นของกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจ านวน 
154,429,500 หุ้นซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64.35 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ Makro โดยภายใต้
สัญญาซ้ือขายหุ้น คู่สัญญาตกลงค่าซ้ือหุ้นเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ซ่ึงจะเท่ากับประมาณ 121,536 ล้านบาท1 หรือคิดเป็นราคาต่อหุ้น 
Makro ที่ 787 บาท2 การเข้าท าสัญญาซ้ือหุ้นของกิจการในครั้งนี้จะท าให้บริษัทได้มาซ่ึงสิทธิการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (“IP”) 
และสิทธิในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (“IT”) ของ Makro” 

 
5. ส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ หน้า 11 ข้อ 5 ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

ข้อย่อย 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ 

เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความชัดเจน 
“ผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหรือโอนหุ้นของกิจการที่ผู้ท าค าเสนอซื้อได้มาก่อนการท าค าเสนอซื้อและที่จะได้มาจากการ
ท าค าเสนอซื้อให้แก่บุคคลอื่นภายในระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซ้ือ เว้นแต่ ก) ในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซ้ือท า
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การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ซ่ึงผู้ท าค าเสนอซื้ออาจขายหรือโอนหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลในกลุ่มบริษัทในเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จ ากัด บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด และบริษัท 
กรุงเทพโปรดิ๊วส จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น) หรือบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ของบริษัทหรือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ข) เป็นกรณีเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ท าค าเสนอซื้อ
หรือกิจการ หรือบริษัทย่อยของผู้ท าค าเสนอซื้อ หรือ ค) ในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซ้ือมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา 
กฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ทั้งน้ี ไม่ว่าในกรณีใดๆ เท่าที่สามารถกระท าได้และไม่ขัดต่อเงื่อนไขภายใต้
สัญญาซึ่งผู้ท าค าเสนอซื้อต้องผูกพัน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง สัญญาในการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและสถาบัน
การเงินของผู้ท าค าเสนอซื้อและเอกสารทางการเงินอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง)” 
 

6. ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการ หน้า 16 ข้อ 2 แผนการด าเนินการภายหลงัการเขา้ครอบง ากิจการ ข้อย่อย 2.2 นโยบาย
และแผนการบรหิารกิจการ 

เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความชัดเจน 
“ผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การด าเนินธุรกิจหลักของกิจการ หรือ นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลอย่างมีนัยส าคัญใน ระยะเวลา 12 เดือน และยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม โดยมี
แผนการที่คาดว่าจะสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพทางธุรกิจของกิจการเพิ่ม ซึ่งอาจรวมถึง การใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาบุคลากรใหม่และสร้างเสริมความรู้ความสามารถให้แก่บุคคลากรปัจจุบันของกิจการผ่านหน่วยงาน
เครือข่ายของบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจของกิจการให้สามารถเติบโตได้ในอัตราที่รวดเร็ว  ประกอบกับการ
วางแผนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงานและการปฏิบัติการด้านอ่ืนๆ ของกิจการ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมระหว่างบริษัท
กับ Makro อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการข้างต้นจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยประกอบกัน 
รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดและการวางแผนร่วมระหว่างบริษัทกับ Makro ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

ทั้งน้ี นอกเหนือจากที่กล่าวไว้แล้ว ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจจะร่วมกับกิจการในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กร โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้างทางการเงิน (รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพย์ด าเนินงานของกิจการ) ตามที่
จ าเป็นและเหมาะสม เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การบริหารจัดการ การพัฒนาแผนการทางธุรกิจและการเติบโตของ
กิจการ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมแก่ผู้ท าค าเสนอซื้อและกิจการ 

อย่างไรก็ดีหากมีความจ าเป็น ผู้ท าค าเสนอซ้ืออาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญของสภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นอื่นๆ ผู้ท าค าเสนอซ้ืออาจพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด าเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้างทางการเงิน (รวมถึงการจ าหน่าย
สินทรัพย์ด าเนินงานของกิจการ) และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกิจการและเพื่ อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆที่จะกระทบกับการเนินงานของกิจการหรือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต” 
 

7. ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการ หน้า 16-17 ข้อ 2 แผนการด าเนินการภายหลังการเข้าครอบง ากิจการ ข้อ 2.3 รายการ
ระหว่างกัน 

เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความชัดเจน 
“อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้ท าค าเสนอซื้อจะมีการได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้ IP และ IT ดังนั้นภายหลังการเข้าท าค าเสนอซ้ือในครั้งนี้อาจ
ท าให้เกิดรายการระหว่างกัน โดยกิจการอาจมีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการรายการรับอนุญาตให้ใช้สิทธิใน IP และ IT 
ดังกล่าวนั้นให้กับบริษัทย่อยของกลุ่มผู้ท าค าเสนอซ้ือแทน โดยอ้างอิงหลักการก าหนดราคาระหว่างกันในรูปแบบเดิม ทั้งนี้ ใน
เบื้องต้นผู้ท าค าเสนอซื้อจะค านึงถึงประโยชน์ของกิจการเป็นหลัก การท ารายการระหว่างกันดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
จะเป็นรายการที่ด าเนินการทางธุรกิจตามปกติ จะไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกิจการ บริษัทร่วม 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีราคาและเง่ือนไขเสมือนท า
รายการกับบุคคลภายนอก” 
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8. ส่วนที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ หน้า 27-28 ข้อ 7 การก าหนดราคาเสนอซื้อ ข้อย่อย 7.1 ที่มา
ของราคาเสนอซื้อ 

เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความชัดเจน 
“ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ท าค าเสนอซื้อมีการได้มาซ่ึงหุ้นสามัญของกิจการในระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นค าเสนอซื้อต่อส านักงานก.ล.ต. 
อย่างไรก็ดี ราคาสูงสุดที่ผู้ท าค าเสนอซ้ือได้หุ้นสามัญของกิจการมาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นค าเสนอซ้ือต่อ
ส านักงานก.ล.ต. เป็นราคาที่ไม่สูงกว่า 787 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นต้นทุนการได้มาซ่ึงอ านาจครอบง ากิจการนั้นผ่านนิติบุคคลอื่นตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 37 (2) (ก) 1.หลักเกณฑ์การค านวณที่
ส านักงานก าหนดตาม (1) ดังนั้น ราคาเสนอซ้ือหุ้นสามัญจะต้องไม่ต่ ากว่า 787 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นต้นทุนการได้มาซ่ึงอ านาจ
ครอบง ากิจการ โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้” 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

  

(นายอ ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์) 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากัด (มหาชน) 
ผู้ท าค าเสนอซื้อ 

 
 
 
 

                                                            

(นายสุทธพิัฒน์ เสรีรัตน์) 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จัดเตรียมค าเสนอซื้อ 

 
 
 
 


