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ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
    
 
เรียน ผู้ถือหลักทรัพย ์
 ข้าพเจ้า บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ท าค าเสนอซ้ือ” หรือ “บริษัท”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ("Makro” หรือ “กิจการ") ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 

ส่วนที่ 1 
สาระส าคัญของค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

1. วันที่ย่ืนค าเสนอซ้ือ  
27 มิถุนายน 2556  

2. ชื่อผู้ท าค าเสนอซื้อ  
 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

3. ชื่อผู้จัดเตรียมค าเสนอซื้อ  
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

4. วัตถุประสงค์ในการท าค าเสนอซื้อ  
สืบเนื่องจากการทีบ่ริษัทไดเ้ข้าท าการซื้อหุ้นของกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการซื้อหุ้นใน ก) Makro ข) บริษัท สยามแมค็
โคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั (“Makro Holding”) และ ค) บริษัท โอเอชที จ ากัด ("OHT") จากบริษัท เอสเอชว ี
เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ("SHV") ในวันที่  26 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน OHT และ Makro Holding 
เพิ่มเป็นร้อยละ 50 ขึ้นไปของจ านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ OHT และ Makro Holding ซึ่ง OHT เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 
Makro Holding โดย OHT ถือหุ้นใน Makro Holding จ านวน 5,436,520 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.99 ของจ านวนหุ้นสามัญ
ที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ Makro Holding และ Makro Holding ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ โดย Makro 
Holding ถือหุ้นในกิจการเป็นจ านวน 132,015,140 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.01 ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของ Makro เป็นผลให้บริษัทมีหน้าทีต่้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ เนื่องจากเข้าข่ายว่าเป็นการ
ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการในลกัษณะ Chain Principle ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2554 และที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเตมิ 
 

5. ประเภท รุ่น จ านวนหลักทรัพย์ท่ีเสนอซื้อและอัตราส่วนต่อจ านวนหลักทรัพย์ท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ 
กิจการมีหลักทรัพย์ 1 ประเภท ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญของกิจการ 

ผู้ท าค าเสนอซื้อจะท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นที่เหลือจ านวน 81,264,900 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
33.86 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 33.86 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการ โดยไม่รวมหลักทรัพย์ในส่วนท่ีบริษัทมีการได้มาก่อนมีหน้าที่ท าค าเสนอซื้อ  
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6. ราคาเสนอซ้ือ   
 ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 787 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) โดยผู้แสดงเจตนาขายมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขาย

หุ้นสามัญดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการ
เสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ดังนั้น ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับ 784.8948 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบ
สี่จุดแปดเก้าสี่แปดบาท) ต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าว  

 [  ] เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไมเ่ปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเง่ือนไขท่ีแจ้งไวต้ามข้อ 8) 
 [ ] ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสดุท้าย ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้ 

 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษี
ซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อน
นั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลก าไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย ภายใต้
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผล
ก าไรจากการขายหุ้น (คือ ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนที่แท้จริงของผู้แสดงเจตนาขายได้จ่ายไปเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่
น ามาเสนอขาย)  

ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องแจ้งต้นทุนในการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว พร้อมน าส่งหลักฐานแสดงราคาต้นทุนให้ตัวแทนในการ
รับซื้อหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดในข้อ 1.2 (5) ของเอกสารส่วนที่ 4 และตามเอกสารแนบ B.3 ส าหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสาร
แนบ D.3 ส าหรับ NVDR ของหุ้นสามัญ) หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนดังกล่าวหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคา
ต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ท่ีน ามาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิด
ค านวณภาษีจากจ านวนเงินค่าขายหุ้นสามัญทั้งจ านวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ 

7. ระยะเวลารับซ้ือ  
ผู้ท าค าเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 25 วันท าการ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น. ของทุกวันท าการ ตั้งแต่วันที่ 
28 มิถุนายน 2556 ถึง วันท่ี 5 สิงหาคม 2556 ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว 

 [  ] ระยะเวลารับซื้อสดุท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตามข้อ 8) 
 [ ] ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารบัซื้อได้ 

8. เง่ือนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าเสนอซื้อ 
 [ ] ไม่มเีงื่อนไข       
 []  มีเง่ือนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าเสนอซื้อ ดังนี ้

[]  ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือ
ทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ 

[]  ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคล
อื่นยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ 

9. เง่ือนไขในการยกเลิกค าเสนอซื้อ 
 ผู้ท าค าเสนอซื้อ อาจยกเลิกค าเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
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9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระท าใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากยื่นค าเสนอซื้อต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์ หรือการกระท าดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระท าของ
ผู้ท าค าเสนอซื้อหรือการกระท าท่ีผู้ท าค าเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ 

9.2 กิจการที่ถูกเสนอซื้อกระท าการใดๆภายหลังจากยื่นค าเสนอซื้อต่อส านักงาน ก.ล.ต.และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้ออันเป็น
ผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

9.3 กิจการกระท าการใดๆ ที่น่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 14/2554 เรื่อง 
การกระท าหรืองดเว้นการกระท าการในประกาศท่ีน่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ 

10. ระยะเวลารับซ้ือที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย  
ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ท าการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตลอด
ระยะเวลารับซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น. ของทุกวันท าการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม 
2556  รวมถึงระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ท่ีอาจจะขยายออกไป (โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการ
แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ C.1) 

11. การจัดสรรการรับซ้ือกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจ านวนที่เสนอซ้ือ (เฉพาะกรณีการเสนอซ้ือหุ้นบางส่วน
ตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554) 
- ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ท าค าเสนอซื้อท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ -  

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ  
มูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามค าเสนอซื้อครั้งนี้เท่ากับ 63,955,476,300.00 บาท โดยไม่รวมหลักทรัพย์ใน
ส่วนที่บริษัทมีการได้มาก่อนมีหน้าที่ท าค าเสนอซื้อ ซึ่งแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อครั้งนี้ ได้แก่กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานของบริษัทและวงเงินตามสัญญาในการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งจากลักษณะและ
ขนาดการประกอบธุรกิจ และฐานะทางการเงินของผู้ท าค าเสนอซื้อ รวมถึงวงเงินตามสัญญาในการสนับสนุนทางการเงินจาก
ธนาคารและสถาบันการเงินท่ีได้จัดเตรียมไว้ให้บริษัท ผู้จัดเตรียมค าเสนอซื้อมีความเห็นว่าผู้ท าค าเสนอซื้อมีฐานะการเงินที่เพียง
พอที่จะท าค าเสนอซื้อครั้งน้ีได้โดยไม่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ท าค าเสนอซื้อ 

13.  ชื่อตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์ 
 ช่ือ:    บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
 ที่อยู่:   เลขท่ี 19 ช้ัน 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3  
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 หมายเลขโทรศัพท์:  0-2949-1000 ต่อ 1213 หรือ 1208 
 วันช าระราคา:  ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับช าระราคาค่าหุ้นของกิจการในการตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ในวันท่ี 

8 สิงหาคม 2556 (ซึ่งตรงกับวันท าการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) หรือในกรณีที่มี
การขยายระยะเวลารับซื้อ ซึ่งจะตรงกับวันท าการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ
หลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป 
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ส่วนที่ 2 
รายละเอียดของผู้ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท าค าเสนอซื้อ 
1.1. ข้อมูลทั่วไป 

 ช่ือ: บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)                                                                                                    
        ที่อยู่:  อาคารสีบุญเรือง 1, 283 ถนนสลีม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 
 โทรศัพท:์ 0-2677-9000 

 โทรสาร:  0-2238-1767 

 เลขท่ีจดทะเบียนบริษัท:  0107542000011                    

1.2. ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ 
(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 โดยบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้เป็นบริษัทของคนไทยที่ประกอบธุรกิจหลัก
ด้านค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” โดยบริษัทได้รับสิทธิ
การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจาก 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา และได้เปิดร้านสาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์ 
เมื่อปี 2532 

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศรวม 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) ส่วนที่เหลือเป็นร้านแฟรนไชส์ 
3,320 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 48.7) และร้านค้าท่ีได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 518 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 7.6) ปัจจุบัน
มีลูกค้าเข้าร้าน 7-Eleven เฉลี่ยวันละ 8.3 ล้านคน 

ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทได้ขยายสาขาร้าน 7-Eleven อย่างต่อเนื่องรวม 546 สาขา ทั้งในรูปแบบของร้านในท าเล
ปกติและร้านในสถานีบริการน้ ามันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดย ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีร้านในท าเลปกติ 5,842 สาขา (คิดเป็น
ร้อยละ 85.6) และร้านในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. 980 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 14.4) 

นอกจากนั้น บริษัทได้ขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

• บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด (CS) เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับช าระเงินค่าสินค้าและบริการ 

• บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (CPRAM) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่ 

• บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด (CPR) เพื่อประกอบธุรกิจการจ าหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก 

• บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากัด (TSC) (ลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ) เพื่อให้บริการช าระค่าสินค้าและ
บริการผ่านบัตรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Purse) 
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• บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (GOSOFT) เพื่อให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบงานด้าน
สารสนเทศ 

• บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ ากัด (MAM) เพื่อให้บริการปรึกษาวางแผนกิจกรรมทางการตลาด 

• บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (DM) เพื่อให้บริการบริหารงานกิจการขนส่งสินค้าและกระจาย
สินค้า 

• บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ ากัด (SPW) เพื่อให้บริการด้านการศึกษา อันได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา
ภิวัฒน์ ซึ่งเปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ส าหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 5 สาขา ได้แก่ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ วิทยาการจัดการ 
และนิเทศศาสตร์ และระดับปริญญาโท 1 สาขา คือ บริหารธุรกิจ  

• บริษัท ปัญญธารา จ ากัด (PTR) เพื่อประกอบกิจการการจัดฝึกอบรมและการจัดสัมมนาทางวิชาการ 

• บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ ากัด (ATN) เพื่อประกอบกิจการการจัดฝึกอบรมและการจัดสัมมนาทางวิชาการ
เฉพาะพนักงานของบริษัทในเครือ 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีการขยายช่องทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท อาทิ 

• ธุรกิจ 7-Catalog Order เพื่อเป็นการขยายช่องทางธุรกิจด้านการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง “วารสารแคต
ตาล็อก” 

• ธุรกิจ บุ๊คสไมล์ (Book Smile) เพื่อเป็นช่องทางในการจ าหน่ายหนังสือและวารสาร 

• ธุรกิจ เอ็กซ์ต้า (eXta) โดยเป็นร้านสุขภาพและความงามด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทยาและ
เวชภัณฑ์ สินค้าสุขภาพ และเครื่องส าอาง 

• ธุรกิจ คัดสรร (Kudsan) เพื่อเป็นช่องทางจ าหน่ายสินค้าท่ีคัดสรรพิเศษท้ังกาแฟและเบเกอรี่ 

  (2) ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจ านวน 8,986,296,048.00 บาท 
เป็นทุนที่เรียกช าระแล้วจ านวน 8,983,101,348.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 8,983,101,348 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

  (3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ท าค าเสนอซือ้  
รายช่ือผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายช่ือในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ซึ่ง
เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 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 
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ผู้ถือหุ้น 
หุ้นสามัญ 

(หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

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 
  

 (4)  รายชื่อคณะกรรมการของผู้ท าค าเสนอซื้อ  
รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมดุทะเบียนพักการ
โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2556 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ กรรมการอิสระ 

2. นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ 

3. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ 

4. ศ. ศุภชัย พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ 

5. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ 

6. นายธนินท์  เจยีรวนนท์ ประธานกรรมการ 

7. นายก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ 

8. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ 

9. นายอ ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ 

10. นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ 

11. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ 

12. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 

13. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ 

14. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ 

15. นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ 

 

 (5)  สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนนิงานของผู้ท าค าเสนอซื้อ 
 สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนนิงานของบริษัท  3 ปีย้อนหลังสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 – 2555 และ

ไตรมาสที ่1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 
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 (หน่วย: ล้านบาทเว้นแตท่ี่
แสดงเป็นจ านวนต่อหุ้น) 

งบการเงินตรวจสอบแล้ว 
ส าหรับป ี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินสอบทาน 
งวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2553 (ปรับปรงุใหม)่ 2554 2555** 2556 

รวม เฉพาะบริษทั รวม เฉพาะบริษทั รวม เฉพาะบริษทั รวม เฉพาะบริษทั 

สินทรัพย์รวม 47,904 43,229 55,341 49,902 71,798 65,580 73,445 67,127 

หนี้สินรวม 29,946 27,469 33,642 31,361 44,812 42,677 43,086 41,037 

ส่วนของเจ้าของ 17,958 15,760 21,699 18,541 26,986 22,903 30,359 26,090 

   ส่วนของบริษัทใหญ ่ 17,756 15,760 21,491 18,541 26,744 22,903 30,097 26,090 
   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม 203 - 208 - 242 - 262 - 

ทุนจดทะเบียน 4,500 4,500 4,500 4,500 8,986 8,986 8,986    8,986 

ทุนที่ออกและช าระแลว้ 4,493 4,493 4,493 4,493 8,983 8,983 8,983 8,983 

รายได้รวม 140,739 138,092 161,890 159,226 197,816 194,695 52,905 52,044 

ค่าใช้จ่ายรวม 131,581 129,728 150,895 149,301 183,827 182,038 48,971 48,451 

ก าไรสุทธ ิ 6,670 6,143 8,013 7,274 11,057 9,982 3,193 2,918 

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 6,663 6,143 8,008 7,274 11,023 9,982 3,186 2,918 

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ านาจควบคุม 6 - 6 - 34 - 8 - 

จ านวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) 4,493 4,493 4,493 4,493 8,983 8,983 8,983 8,983 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)* 0.74 0.68 0.89 0.81 1.23 1.11 0.35 0.32 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)* 0.70 0.70 1.13 1.13 0.90 0.90 n/a n/a 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)* 1.98 1.76 2.39 2.06 2.98 2.55 3.35 2.90 
* เนื่องจากบริษัทมีการประกาศจ่ายหุ้นปันผลในระหว่างปี 2555 บริษัทได้ปรับปรุงจ านวนหุ้นเพื่อใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน เงินปันผลต่อหุ้น และ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 จาก 4,493,148,024 หุ้น เป็น 8,983,101,348 หุ้น 
** งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นงบการเงินก่อนการปรับปรุงเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทอันเนื่ องมาจากการ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับฐานะการเงินในรอบปีก่อนหน้าได้ อีกทั้งการปรับปรุงยังไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยส าคัญ 
ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูงบการเงิน และหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ ของผู้ท าค าเสนอซื้อได้จาก Website ของส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) 
ที่มา: SETSMART 

(6)   ภาระผูกพันท่ีเป็นสาระส าคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระเกี่ยวกับการค้ า

ประกันกับธนาคาร การค้ าประกันอื่น และเรื่องอื่นที่เป็นปกติในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะไม่ท าให้มีหนี้สินที่มี
สาระส าคัญเกิดขึ้น ในการด าเนินธุรกิจตามปกติบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้การค้ าประกันแก่บุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี้ 

หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีภาระผูกพันภายใต้หนังสือ
ค้ าประกันจากการที่สถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ าประกันบริษัทย่อยดังกล่าวให้กับคู่ค้ารายหนึ่ง
เป็นจ านวนเงิน 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2555: 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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ภาระผูกพันส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

(ล้านบาท) ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ (ต้นทุนก่อสร้าง
โรงงานแห่งใหม่  ต้นทุนการติดตั้ ง
เครื่องจักรและต้นทุนการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์) 

    

 
 

501 

 
 

778 

 
 
- 

 
 
- 

รวม 501 778 - - 

 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ 
(ล้านบาท) ข้อมูลทางการเงินรวม  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม   31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555 

ภายในระยะเวลาหนึ่งป ี 4,439  4,248  4,385  4,194 

ภายหลังจากหนึ่งปี แต่ไมเ่กินห้าป ี 7,725  7,151  7,656  7,084 

ภายหลังจากห้าป ี 2  2  -  - 

รวม 12,166  11,401  12,041  11,278 

 
กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าหลายฉบับ ซึ่งครอบคลุมการเช่าท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ และสินทรัพย์อื่นๆ เป็นระยะเวลา   
1 ปี ถึง  15 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในระหว่างปี 2557 ถึงปี 2563 

ภาระผูกพันอื่นๆ 
 

(ล้านบาท) ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไมไ่ด้ใช้ส าหรับ 
ซื้อสินค้าและวัสดุสิ้นเปลือง 

    

59 80 - - 
รวม 59 80 - - 

  

(7)    ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระท าความผิดทางอาญา 
 - ไม่มี –  
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(8)   ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไมส่ิ้นสดุ 
 บริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัท

ย่อยที่มีนัยส าคัญ รวมทั้งไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ และไม่
มีคดีความในธรุกิจอื่นท่ีไม่ได้เป็นธุรกิจโดยปกติของบริษัทและบริษัทย่อย 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมค าเสนอซ้ือ  
 ช่ือ:  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)                                                                                                   

ที่อยู่:   เลขท่ี 9  ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    
  โทรศัพท:์ 0-2544-6896 หรือ 0-2544-6071    
  โทรสาร:  0-2544-2185 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น  
- ไม่มี – 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท าค าเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ 
4.1. สรุปสาระส าคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ท าค าเสนอซื้อกระท าขึ้นก่อนการยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการท าสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความ
เข้าใจดังกล่าว จะเป็นการท าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในค าเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม  
ณ วันท่ี 23 เมษายน 2556 บริษัทได้เข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อที่จะซื้อหุ้นของกิจการทั้งทางตรง
และทางอ้อมโดยการซื้อหุ้นใน ก) Makro ข) Makro Holding  และ ค) OHT จากSHV ซึ่งจะท าให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของ
กิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจ านวน 154,429,500 หุ้นซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64.35 ของจ านวนหุ้นที่
ออกและจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของ Makro โดยภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น คู่สัญญาตกลงค่าซื้อหุ้นเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะ

เท่ากับประมาณ 121,536 ล้านบาท1 หรือคิดเป็นราคาต่อหุ้น Makro ที่ 787 บาท2 การเข้าท าสัญญาซื้อหุ้นของกิจการใน
ครั้งนี้จะท าให้บริษัทได้มาซึ่งสิทธิการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (“IP”) และสิทธิในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (“IT”) ของ 
Makro  

สัญญาซื้อขายหุ้น ลงวันที่ 23 เมษายน 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ลงวันที่ 10 
มิถุนายน 2556 เป็นสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อน กล่าวคือ การซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นได้ภายใต้ความส าเร็จ
ของเง่ือนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ทั้งนี้เว้นเสียแต่ว่าจะได้มีการตกลงผ่อนผัน ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โดยคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง  

สรุปเง่ือนไขบังคับก่อนท่ีส าคัญมีดังต่อไปนี้ 

                                                           
1
  ซึ่งเท่ากับประมาณ 4,247 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (23 เมษายน 2556) 

2
  ซึ่งค านวณเทียบเท่า เท่ากับหุ้นละ 27.5 เหรียญสหรัฐ ณ อัตราแลกเปลี่ยน 28.6181 บาทต่อ 1.0 เหรียญสหรัฐ  ซึ่งเป็นอัตราที่คู่สัญญาตกลงกันตามสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเง่ือนไข

บังคับก่อน โดยอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว เป็นการอ้างอิงค่าเฉลี่ยอัตราซื้อและอัตราขายเงินสกุลเหรียญสหรัฐของตลาดระหว่างธนาคารพาณิชย์ในวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (23 
เมษายน 2556) 
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(1) บริษัทได้รับมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการซื้อหุ้นใน ก) Makro ข) Makro Holding และ ค) OHT ตาม
มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไป 

(2) บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ช้ากว่า 8 สัปดาห์นับแต่วันที่ลงนามใน
สัญญาซื้อขายหุ้น 

(3) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลในทางลบต่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ
การเข้าซื้อหุ้น รวมทั้งจะต้องไม่เข้าท าธุรกรรมที่จะมีผลในทางลบต่อการเข้าซื้อหุ้น 

(4) บริษัทจะต้องได้รับการยืนยันการให้เงินทุนจากธนาคารและสถาบันการเงินในจ านวนท่ีเพียงพอต่อการเข้าซื้อหุ้น 

ส าหรับเง่ือนไขตามที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นนี้เป็นการก าหนดความผูกพันระหว่า งคู่สัญญา (Contractual 
Obligations) ซึ่งเง่ือนไขดังกล่าวถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของการท าค าเสนอซื้อเท่าน้ัน 

4.2. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ท าค าเสนอซื้อ หรือผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ท าค าเสนอซื้อ (กรณีผู้ท า
ค าเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)  

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ผู้ท าค าเสนอได้ซื้อหุ้นของกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการซื้อหุ้นใน ก) Makro ข) 
Makro Holding  และ ค) OHT โดยผู้ท าค าเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของ Makro ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมด จ านวน 
154,429,500 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.35 ของจ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และเมื่อรวม
กับหุ้นของกิจการที่ผู้ท าค าเสนอซื้อถืออยู่ก่อนหน้าจ านวน 4,305,600 หุ้นซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.79 ผู้ท าค า
เสนอซื้อจะถือหุ้นในกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งสิ้นจ านวน 158,735,100 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย
ละ 66.14  

4.3. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ท าค าเสนอซื้อ ณ 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ของผู้ท าค าเสนอซ้ือคร้ังที่ 1/2556  
- ไม่มี - 

4.4. ความสัมพันธ์อื่นๆ หากผู้ท าค าเสนอซื้อมีความสมัพันธ์ในลักษณะอื่นๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ หรือกรรมการของ
กิจการ 
(1) กรรมการร่วมกัน 

ดร. ประเสริฐ จารุพนิช 

(2) รายการระหว่างกัน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กิจการเป็นลูกหนี้การค้าของบริษัท ซีพีแรม จ ากัด (CPRAM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
ผู้ท าค าเสนอซื้อ ซึ่งมีรายการระหว่างกันอยู่ประมาณ 32 ล้านบาท  
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5. ข้อมูลอืน่ที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสนิใจของผู้ถือหลักทรัพย์ 
5.1.  หลักทรัพย์ของผู้ท าค าเสนอซื้อ  

(1) หุ้น ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2556  

ชื่อ 
ประเภท 

หุ้น 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 

ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่
ออกและจ าหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของกิจการ 

ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของ

กิจการ 

I. ผู้ท าค าเสนอซื้อ หุ้นสามัญ 26,719,960 11.13 11.13 
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับ

ผู้ท าค าเสนอซื้อ 
- - - - 

III. บุคคลตามมาตรา 
258 ของบุคคล 
ตาม I และ II 

    

1. Makro Holding หุ้นสามัญ 132,015,140 55.01 55.01 
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะท าให้

บุคคลตาม I ถึง III ได้
หุ้นเพิ่มขึ้น 

- - - - 

รวม  158,735,100 66.14 66.14 
   ที่มา: ผู้ท าค าเสนอซื้อ 

 
(2) หลักทรัพย์แปลงสภาพ 

     - ไม่มี – 

5.2.  แหล่งเงินทุนท่ีผู้ท าค าเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ 
มูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามค าเสนอซื้อครั้งน้ีเท่ากับ 63,955,476,300.00 บาท โดยไม่รวมหลักทรัพย์
ในส่วนท่ีบริษัทมีการได้มาก่อนมีหน้าที่ท าค าเสนอซื้อ ซึ่งแหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการเสนอซื้อครั้งน้ี ได้แก่กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานของบริษัทและวงเงินตามสัญญาในการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งจากลักษณะ
และขนาดการประกอบธุรกิจของผู้ท าค าเสนอซื้อและจากวงเงินตามสัญญาในการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและ
สถาบันการเงินท่ีได้จัดเตรยีมไว้ให้บริษัท ผู้จัดเตรียมค าเสนอซื้อมีความเห็นว่าผูท้ าค าเสนอซื้อมีฐานะการเงินท่ีเพียงพอท่ีจะ
ท าค าเสนอซื้อครั้งน้ีได้โดยไม่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ท าค าเสนอซื้อ 

5.3.  แผนการขายหุ้นของกิจการ 
ผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนท่ีจะขายหรือโอนหุ้นของกิจการที่จะได้มาจากการท าค าเสนอซื้อให้แก่บุคคลอื่นภายในระยะเวลา 
12 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซื้อท าการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ท าค าเสนอ
ซื้ออาจขายหรือโอนหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลในกลุ่ม หรือบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเป็นกรณีเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ท าค าเสนอซื้อหรือ
กิจการ หรือในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซื้อมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 

5.4.  ข้อมูลจ าเป็นอื่น 
-ไม่ม-ี
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดของกิจการ 

1 ข้อมูลเกี่ยวกับกจิการ 
1.1.  ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ: บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่:  3498 ช้ัน 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์: 0-2723-1000 
โทรสาร:  0-2375-2927   
เลขท่ีจดทะเบียนบริษัท:  0107537000521           

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป  
Makro ประกอบธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่
เป็นสมาชิกบัตรของแม็คโคร บริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอชวีจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งด า เนินธุรกิจหลากหลาย
ประเภทท่ัวโลก ส าหรับแม็คโครในประเทศไทย บริษัทด าเนินงานโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพซึ่งประจ าอยู่ที่ส านักงานใหญ่
ในกรุงเทพมหานคร และมีทีมบริหารประจ าแต่ละสาขาเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้   ในปี 2532 บริษัทได้เปิดห้างแม็คโคร สาขาแรก คือ สาขาลาดพร้าว ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีสาขารวมทัง้สิน้ 
57 สาขาและร้านจ าหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่น” อีก 5 แห่งโดยในปัจจุบันมีธุรกิจหลักคือ การด าเนิน
ธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบช าระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ช่ือ “แม็คโคร” ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ 

ทั้งนี้ สินค้าอุปโภคบริโภคและบรกิารของศูนย์จ าหน่ายสนิค้าแม็คโคร ประกอบด้วยสินค้าประเภทต่าง ๆ จ านวนมาก โดย
จ าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

(1) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง (Electrical Appliances and D.I.Y.) 

(2) เครื่องเขียน เครื่องใช้ในส านักงาน เครื่องใช้ในส านักงานอัตโนมัติ 

(3) อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและธุรกิจให้บริการด้านอาหาร 

(4) เครื่องกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในบ้าน 

(5) สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 

(6) ผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม 

(7) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น 

(8) เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว 

(9) ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ช าระล้างและเครื่องส าอาง 

(10) สินค้าช าทั่วไป (General Grocery)  

(11) ยาและอาหารเสริม 
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(12) เบเกอรี่ 

(13) ภัตตาคาร 

โดยนอกจากสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปแล้ว บริษัทยังเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าโดยการจ าหน่ายสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าของตนเอง (D.O.B : Distributor Own Brand) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจจัดจ าหน่ายทั้งหลายไม่ว่าจะ
เป็นธุรกิจในรูปแบบ Cash & Carry อย่างแม็คโคร หรือห้างสรรพสินค้าต่างก็ประสบความส าเร็จมาแล้วในหลายประเทศ
ทั่วโลก ในปัจจุบัน บริษัทด าเนินการจ าหน่ายสินค้า D.O.B. ทั้งประเภทอุปโภคและบริโภค 

สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 
สรุปงบการเงินรวมของกิจการ 3 ปี ย้อนหลัง สิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 – 2555 และไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ 
วันท่ี 31 มีนาคม 2556  

(หน่วย: ล้านบาทเว้นแตท่ี่
แสดงเป็นจ านวนต่อหุ้น) 

งบการเงินตรวจสอบแล้ว 
ส าหรับป ี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินสอบทาน 
งวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2553 (ปรับปรงุใหม)่ 2554 2555* 2556 

รวม เฉพาะบริษทั รวม เฉพาะบริษทั รวม เฉพาะบริษทั รวม เฉพาะบริษทั 

สินทรัพย์รวม 25,492 25,347 30,319 30,104 32,085 31,720 34,299 33,932 

หนี้สินรวม 16,316 16,227 20,639 20,506 21,428 21,181 22,427 22,203 

ส่วนของเจ้าของ 9,176 9,120 9,681 9,598 10,657 10,539 11,872 11,730 

   ส่วนของบริษัทใหญ ่ 9,176 9,120 9,681 9,598 10,657 10,539 11,872 11,730 
   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

- - - - - - - - 

ทุนจดทะเบียน 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

ทุนที่ออกและช าระแลว้ 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

รายได้รวม 88,664 87,921 99,670 98,623 114,956 113,788 31,468 31,141 

ค่าใช้จ่ายรวม 85,789 85,023 95,717 94,712 110,179 109,063 30,141 29,842 

ก าไรสุทธ ิ 1,881 1,920 2,604 2,578 3,556 3,521 1,010 989 

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 1,881 1,920 2,604 2,578 3,556 3,521 1,010 989 

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ านาจควบคุม 

- - - - - - - - 

จ านวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) 240 240 240 240 240 240 240 240 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  (บาท) 7.84 8.00 10.85 10.74 14.82 14.67 4.21 4.12 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 7.00 7.00 10.50 10.50 12.50 12.50 n/a n/a 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 38.23 38.00 40.34 39.99 44.40 43.91 49.47 48.88 

* งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นงบการเงินก่อนการปรับปรุงเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทอันเนื่องมาจากการ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับฐานะการเงินในรอบปีก่อนหน้าได้ อีกทั้งการปรับปรุงยังไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยส าคัญ 

 ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูงบการเงิน และหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ ของผู้ท าค าเสนอซื้อได้จาก Website ของส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) 
ที่มา: SETSMART 

 
 

http://www.set.or.th/
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1.3.  โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ 
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2556 

ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 
1. บริษัท สยามแม็คโครโฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 132,015,140 55.01 55.01 
2. Orkam Holding Asia N.V. 22,414,360 9.34 9.34 
3. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จ ากัด 9,062,985 3.78 3.78 
4. BNP Paribas Securities Services Luxembourg 7,703,800 3.21 3.21 
5. ส านักงานประกันสังคม (2 กรณี) 6,737,100 2.81 2.81 
6. State Street Bank and Trust Company 5,035,311 2.10 2.10 
7. HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd. 3,323,395 1.38 1.38 
8. Chase Nominees Limited 3,258,200 1.36 1.36 
9. CPF Investment Limited 2,421,262 1.01 1.01 
10. American International Assurance 

Company, Limited-Apex 
1,700,000 0.71 0.71 

ที่มา: SETSMART     

   (2)  โครงสร้างผู้ถือหุ้นท่ีคาดว่าจะเป็นภายหลังการท าค าเสนอซื้อ  
   หากมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นของกิจการทั้งหมดตามจ านวนที่บริษัทเสนอซื้อจะท าให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 

100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกิจการ  

1.4. รายชื่อคณะกรรมการก่อนการท าค าเสนอซื้อ ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2556  

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

2. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการ 

3. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ 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 

10. นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ 

11. นายธีระ วิภูชนิน  กรรมการอิสระ 

  ที่มา: กิจการ 
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คณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นหลังการท าค าเสนอซื้อ  
 ภายหลังการท าค าเสนอซื้อเสร็จสิน้ ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม เช่น มีการ

ลาออกหรือครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่ง หรืออาจมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมเป็นต้น  ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ท าค าเสนอซื้อจะพิจารณาด าเนินการตามที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ และ
เป็นไปตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่ งตั้ง
บุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่องการก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
ตลอดจนหลักเกณฑ์และกฎหมายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดย ณ วันท่ียื่นค าเสนอซื้อ ผู้ท าค าเสนอซื้อคาดว่าจะท าการ
เสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจ านวน 3 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 7 ท่าน (จากเดิมที่มี
กรรมการจ านวน 11 ท่าน) รวมทั้งสิ้นเป็น จ านวนกรรมการ 18 ท่าน โดยคาดว่ารายชื่อคณะกรรมการภายหลงัการท าค า
เสนอซื้อเป็นดังนี้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 
กรกฎาคม 2556 

รายชื่อคณะกรรมการภายหลังการท าค าเสนอซื้อ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการ 
3. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ 
4. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการ* 
5. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ* 
6. นายฟิลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์ กรรมการ 
7. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ* 
8. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 
9. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ 
10. นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ 
11. นายธีระ วิภูชนิน  กรรมการอิสระ 
12. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ* 
13. นายยรรยง พวงราช กรรมการอิสระ* 
14. นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ* 
15. นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ* 
16. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ* 
17. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ* 
18. นายอ ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ* 

หมายเหตุ *รายชื่อกรรมการที่จะเสนอและคาดว่าจะน าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ที่จะจัดข้ึนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 

1.5. ราคาสูงสุดและต่ าสุดของหุ้นของกิจการแตล่ะไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

ปี ช่วงเวลา 
ช่วงราคาต่ าสดุและสูงสุด (บาทต่อหุ้น) 

ราคาต่ าสุด ราคาสูงสุด 

2553 
ม.ค. – มี.ค. 84.5 97.0 
เม.ย. – มิ.ย. 91.0 113.0 
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ปี ช่วงเวลา 
ช่วงราคาต่ าสดุและสูงสุด (บาทต่อหุ้น) 

ราคาต่ าสุด ราคาสูงสุด 

2553 
ก.ค. – ก.ย. 109.0 150.0 
ต.ค. – ธ.ค. 132.0 170.0 

2554 

ม.ค. – มี.ค. 135.0 173.5 
เม.ย. – มิ.ย. 146.0 201.0 
ก.ค. – ก.ย. 191.0 253.0 
ต.ค. – ธ.ค. 197.0 247.0 

2555 

ม.ค. – มี.ค. 240.0 307.0 
เม.ย. – มิ.ย. 326.0 412.0 
ก.ค. – ก.ย. 315.0 402.0 
ต.ค. – ธ.ค. 396.0 506.0 

2556 
ม.ค. – มี.ค. 422.0 564.0 

เม.ย. – มิ.ย.* 520.0 778.0 
 *สิ้นสุดการค านวณที่ 17 มิถุนายน 2556 
 ที่มา:  SETSMART  

2 แผนการด าเนินการภายหลังการเข้าครอบง ากิจการ 
2.1 สถานภาพของกิจการ  

ผู้ท าค าเสนอซื้อจะไม่เพิกถอนหุ้นของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง
ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่ผู้ท าค าเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฎิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนั้น 

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ 
ผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การด าเนินธุรกิจหลักของกิจการ หรือ นโยบายการ
จ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยส าคัญใน ระยะเวลา 12 เดือน และยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจของกิจการ
เช่นเดิม 

ทั้งนี้ ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจจะร่วมกับกิจการในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้างทางการเงิน (รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพย์ด าเนินงานของกิจการ) ตามที่จ าเป็นและ
เหมาะสม เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การบริหารจัดการ การพัฒนาแผนการทางธุรกิจและการเติบโตของ
กิจการ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมแก่ผู้ท าค าเสนอซื้อและกิจการ 

อย่างไรก็ดีหากมีความจ าเป็น ผู้ท าค าเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มี การเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญของสภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นอื่นๆ ผู้ท าค าเสนอ
ซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการด าเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้างทางการ
เงิน (รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพย์ด าเนินงานของกิจการ) และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจในอนาคต เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการและเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆที่จะกระทบกับการ
เนินงานของกิจการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต 
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2.3 รายการระหว่างกัน  
ปัจจุบันกิจการมีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อก าหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหว่างกัน
ของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ทั้งนี้ภายหลังการท าค าเสนอซื้อ ผู้ท าค าเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายการท ารายการระหว่างกันของกิจการจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยผู้ท าค าเสนอ
ซื้อจะค านึงถึงประโยชน์ของกิจการเป็นหลัก การท ารายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะเป็นรายการที่
ด าเนินการทางธุรกิจตามปกติ จะไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกิจการ บริษัทร่วม บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีราคาและเง่ือนไขเสมือนท า
รายการกับบุคคลภายนอก 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้ท าค าเสนอซื้อจะมีการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ IP และ IT และเนื่องจากท่ีผ่านมา กิจการได้มีการจ่าย
ค่าธรรมเนียมรายการรับอนุญาตให้ใช้สิทธิใน IP และ IT นั้นให้แก่กลุ่ม SHV ดังนั้นภายหลังการเข้าท าค าเสนอซื้อในครั้งนี้
อาจท าให้เกิดรายการระหว่างกันโดยกิจการอาจมีการจ่ายค่าธรรมเนียมรายการรับอนุญาตให้ใช้สิทธิใน IP และ IT 
ดังกล่าวนั้นให้กับกลุ่มผู้ท าค าเสนอซื้อ โดยในเบื้องต้นผู้ท าค าเสนอซื้อจะค านึงถึงประโยชน์ของกิจการเป็นหลัก การท า
รายการระหว่างกันดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะเป็นรายการที่ด าเนินการทางธุรกิจตามปกติ จะไม่มีรายการใด
เป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกิจการ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย ์

1. วิธีตอบรับค าเสนอซื้อ 
ในการตอบรับค าเสนอซื้อ ให้ผู้ถือและประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญของกิจการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1.1.   อ่าน “ขั้นตอนการตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ B.1 ส าหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ D.1 ส าหรับ 

NVDR อย่างละเอียด กรอกข้อความใน “แบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)” 
ตามเอกสารแนบ B.2 ส าหรับหุ้นสามัญ หรือ “แบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR หลักทรัพย์ของบริษัท สยาม
แม็คโคร จ ากัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ D.2 ส าหรับ NVDR (“แบบตอบรับ”) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน 
พร้อมลงลายมือช่ือผู้แสดงเจตนาขาย  

1.2.   แนบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีที่เป็นใบหุ้นสามัญ (“ใบหลักทรัพย”์) ให้ลงลายมือช่ือสลักหลังใบหลักทรัพย์ เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือ

ช่ือผู้โอน” ในด้านหลังของใบหลักทรัพย์ (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหลักทรัพย์ที่มีช่ือ
ตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฎชื่อบนใบหลักทรัพย์และมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้โอนตามที่ระบุในข้อ 1.2 (4) ถึง (5) 
ตามแต่กรณี จ านวน 2 ชุด (กรณีใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่
แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงช่ือผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย ) ส าหรับใบหลักทรัพย์ควรจะยื่นแบบ
ตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซ้ือหลักทรัพย์ เนื่องจาก
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องน าใบหลักทรัพย์นั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์
ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะด าเนินการแจ้งให้ผู้แสดง
เจตนาขายมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน 

ในกรณีใบหุ้นสามัญสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ด าเนินการออกใบหุ้นสามัญใหม่เพื่อน าใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนการออกใบหุ้น/ใบส าคัญแสดงสิทธิใหม่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ 
ดังนั้น ผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นสามัญใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลารับซื้อประมาณสองสัปดาห์ 

-  กรณีที่ค าน าหน้าช่ือ หรือช่ือ หรือนามสกุล ของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพย์ ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับ
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี 
ให้กรอกและแนบ “แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ E) 
และแนบเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรง
กับบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี 

-  กรณีที่เป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นส าเนาค าสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึง
วันที่ยื่นแบบตอบรับ ส าเนาใบมรณบัตร ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของ
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ผู้จัดการมรดก และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและสลักหลังใบ
หลักทรัพย์โดยผู้จัดการมรดก 

-  กรณีที่เป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือช่ือสลักหลังใบหลักทรัพย์ และแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และ
ผู้เยาว์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

หมายเหตุ  กรณีผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์เป็นใบหลักทรัพย์ แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหลักทรัพย์ได้ผ่าน
การตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธ
การรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะด าเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมา
ติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน 

(2) กรณีที่ฝากหุ้นสามัญไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพยท์ี่
ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ตอบรับค าเสนอซื้อ ตามที่ระบุในข้อ
1.2 (3) ถึง (5) ตามแต่กรณี จ านวน 1 ชุด เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์
นั้นท าการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชี ดังนี้ 

ส าหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (Local Securities) 
“บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด เพ่ือการท าเทนเดอร์ออฟเฟอร์”  
บัญชีเลขที่ 023-000000013-7 
 
ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย (Foreign Securities) 
“SCB Securities Co. Ltd. For Tender Offer”  
Account No. 023-000000013-7  

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายสามารถส่งแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแนบได้ที่บริษัท
หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้น จะเป็นผู้
ให้บริการรวบรวมและน าส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป 

(3) กรณี NVDR ให้น าใบส าคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายท่ีมีอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชี 
“SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer” เลขที่บัญชี 023-000000013-7 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายน าใบส าคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายดังกล่าว มายื่น
หลักฐานการโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของ
ระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องด าเนินการโอนหลักทรัพย์และ NVDR กับ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับค าเสนอซื้อต่อไป 

(4) เอกสารหลักฐานแสดงตน กรณีผู้แสดงเจตนาเสนอขายเป็น 
1) กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา (Individual) 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือ
ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงาน
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รัฐวิสาหกิจ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงช่ือผู้แสดง
เจตนาขายมาด้วย หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นท่ีมีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบส าเนาทะเบียน
บ้านหน้าท่ีแสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าท่ีแสดงช่ือผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) (กรณีผู้แสดงเจตนา
ขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และ
ผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง)  

 บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

2) กรณีที่เป็นนิติบุคคล (Juristic Person) 

 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย  

- ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ฉบับท่ีมีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 1 
ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ  

- ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจของผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีที่เป็นส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าท่ีแสดงช่ือผู้แสดง
เจตนาขายมาด้วย) กรณีผู้มีอ านาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา
หนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในต่างประเทศ  

- ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติ
บุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนา ซึ่งรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผู้มีอ านาจลง
ลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งส านักงานใหญ่ และอ านาจเงื่อนไขในการลงลายมือช่ือผูกพันนิติบคุคล 
โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ 

- ให้แนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองส าเนา
หนังสือข้างต้น พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว ต้องไดร้ับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่มีอ านาจในประเทศท่ีเอกสารดังกล่าวได้จดัท าหรือรับรองความ
ถูกต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้จัดท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจา้หน้าท่ี
ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดังกลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถูกต้องท าการรับรอง
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ลายมือช่ือ และตราประทับของเจา้หน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่ได้ด าเนินการข้างตน้ ซึ่งต้องมีอายุ
ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ 

ส าหรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญา
ภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อน
นั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ท่ีจัดเก็บจากผลก าไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย 

ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอยีดของราคาต้นทุนของหลกัทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายใน “ใบยืนยันราคา
ต้นทุนหลักทรัพย์” (“ใบยืนยันราคา”) ตามเอกสารแนบ B.3 ส าหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ D.3 ส าหรบั 
NVDR แล้วแต่กรณี และแนบหลักทรัพย์แสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไมส่ามารถระบุราคาต้นทุน หรือมไิด้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบ
ยืนยันราคาหลักทรัพย ์หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แล้วแต่กรณ ีการค านวณภาษีหัก ณ ที่จา่ย ในอัตราร้อยละ 
15 จะค านวณจากราคาเสนอซื้อคณูด้วยจ านวนหลักทรัพย์ของกิจการ หรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายน ามาเสนอ
ขายท้ังจ านวน 

(5) กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาย่ืนแบบตอบรับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ด้วยตนเอง                  
ให้แนบหนังสือมอบอ านาจ ตามเอกสารแนบ B.4 ส าหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ D.4 ส าหรับ NVDR พร้อมปิด
อากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ตามทีร่ะบุในข้อ 1.2 
(4) ตามแต่กรณ ี

กรณีที่มีการมอบอ านาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้ 
Custodian สามารถด าเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น จะลงนามโดย 
Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุช่ือผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่
ระบุไว้ในข้อ 1.2 (4) ของผู้มีอ านาจท่ีได้ลงนามนั้น อีก 1 ฉบับ 

(6) เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ท าค าเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์จะแจ้งเพ่ิมเติม 
หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับค าเสนอซื้อ กรุณาติดตอ่ 

คุณมนต์ชัย สิทธิโชคศิริ หรือ คุณรติวรรณ เกดิโภค 
ฝ่ายช าระราคาและส่งมอบหลักทรพัย์ 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
เลขท่ี 19 ช้ัน 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท)์ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2949-1000 ต่อ 1213 หรือ 1208 

1.3.  การยื่นแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย ์
(1) กรณีที่เป็นใบหลักทรัพย์  
 ยื่นแบบตอบรับ ตามแต่ละกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการ

เสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้น ในระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึง 
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วันท่ี 5 สิงหาคม 2556 ของทุกวันท าการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้
ในข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลารับ
ซื้อออกไป ซึ่งผู้ท าค าเสนอซื้อจะแจ้งให้ทราบภายหลังเนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องน าใบหลักทรัพย์
นั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการ
ปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะด าเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนา
ขายมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน ณ สถานท่ีท าการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ 

คุณมนต์ชัย สิทธิโชคศิร ิหรือ คุณรติวรรณ เกดิโภค 
ฝ่ายช าระราคาและส่งมอบหลักทรพัย์ 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
เลขท่ี 19 ช้ัน 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท)์ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2949-1000 ต่อ 1213 หรือ 1208 
**** ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย์จะไม่รับการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ **** 

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะเร่งด าเนินการในการน าส่ง   ใบหลักทรัพย์ให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อ
ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถท าการโอนสิทธิในหลักทรัพย์ได้ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการรับซื้อ
หลักทรัพย์ โดยเป็นความผิดของผู้แสดงเจตนาขาย จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้ เป็นโมฆะ 

(2) กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)  
กรณีผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้นั้น ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น เป็นผู้ให้บริการรวบรวม
และน าส่งแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 มายังตัวแทนในการ
รับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับ และเอกสาร
ประกอบการเสนอขายได้ที่บริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว ภายในวันท่ีที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละรายได้ก าหนด เพื่อบริษัท
หลักทรัพย์นั้นจะได้รวบรวมและน าส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ  

(3) กรณี NVDR 
ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนการตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ส าหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 
D.1 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และ
เอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลา
รับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องด าเนินการโอนหลักทรัพย์และ NVDR กับบริษัท 
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับค าเสนอซื้อต่อไป 

1.4. กรณีหลักทรัพย์ที่เสนอขายติดจ าน าหรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องด าเนินการเพิกถอนจ าน าหรือภาระผูกพัน 
ก่อนท่ีจะด าเนินการตอบรับค าเสนอซื้อ 
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1.5. กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับค าเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการเสนอขายไม่ครบถ้วน ผู้ท า
ค าเสนอซื้อขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการตอบรับค าเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตาม
ความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ ท้ังนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดง
เจตนาขายอย่างเป็นธรรม 

2. วิธีการรับซ้ือหลักทรัพย์ 
ผู้ท าค าเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ ยกเว้น ในกรณีการยกเลิกการท าค าเสนอซื้อตามข้อ 9 ของส่วนท่ี 1 

3. วิธีการช าระราคา 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะช าระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย และไม่ได้
ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ในวันท าการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรง
กับวันที่ 8 สิงหาคม 2556 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อ ในวันท าการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ
หลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในกรณีที่เลือกรับช าระราคาโดย
การโอนเงิน หรือเช็คลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2556 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เช็คลงวันที่ วันท าการที่ 3 
ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ในกรณีที่เลือกวิธีรับเงินโดยการรับช าระราคาเป็นเช็ค  
ตามรายละเอียดการรับช าระราคา ดังน้ี 
3.1. รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขาย
ที่ท่ีเปิดไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เท่านั้น โดยช่ือบัญชีต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้
ในแบบตอบรับเท่านั้น โดยผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ในวันช าระราคา ในกรณีที่
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ตัวแทนในการ
รับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธ์ิที่จะช าระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักรัชโยธิน โดย
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะด าเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คหรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามแต่กรณี ตามรายละเอียดในข้อ 3.2 

ผู้แสดงเจตนาขายท่ีเลือกวิธีการช าระราคา โดยการรับโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) กรุณาแนบ
ส าเนาสมุดบญัชีออมทรัพย์หน้าแรกท่ีระบุช่ือบัญชีและเลขท่ีบัญชี หรือส าเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวนั 
อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

3.2. รับเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักรัชโยธิน  
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะช าระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักรัชโยธิน ขีด
คร่อมสั่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัดจะต้องใช้เวลาประมาณ 15 วัน ในการ
เรียกเก็บเงินตามเช็คหรือเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็คได้ 2 วิธี 
คือ 
(1) รับเช็คด้วยตนเอง 

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็ค ณ สถานที่ท าการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในเวลา 10.00 น. ถึง 
16.30 น.ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2556  หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อ ในวันท าการที่ 3 ถัดจากวัน
สุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ท่ีอาจจะขยายออกไป (เฉพาะวันท าการ) ตามที่อยู่ในข้อ 1.3 (1)  
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ในกรณีผู้แสดงเจตนาขายให้บุคคลอื่นมารับเช็คแทน ให้ผู้ด าเนินการแทนน าหนังสือมอบอ านาจและหลักฐานของ
ผู้รับมอบอ านาจตามที่ระบุในข้อ 1.2 (5) มาด้วย 

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คภายในวันท่ี 29 สิงหาคม 2556  หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อ 
ภายใน 21 วันนับจากวันช าระราคา โดยหากวันที่ 21 ไม่เป็นวันท าการ ให้เป็นวันท าการถัดไป ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์จะด าเนินการส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบ
ตอบรับ ในวันท าการถัดไป 

(2) ให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ในแบบตอบรับ 
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจัดส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบตอบรับในวันที่ 8 
สิงหาคม 2556  หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อ ในวันท าการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ
หลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับค่าหลักทรัพย์
ช้ากว่าวันท่ีท าการลงทะเบียนจัดส่งเช็คไปให้ทางไปรษณีย์ ดังกล่าว  

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจ่ายเป็นเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา ส านักรัชโยธิน ซึ่งใน
กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัด จะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็คตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร 
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ด าเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้
แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับช าระค่าหลักทรัพย์แล้ว
โดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

หมายเหตุ   กรณีผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์จะช าระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ต่อเมื่อใบหลักทรัพย์นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบ
และรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหลักทรัพย์นั้นได้ถูกปฏิเสธการรับฝากจาก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถช าระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดง
เจตนาขายได้ และจะด าเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับเอกสารทั้งหมดกลับคืนจากตัวแทนใน
การรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ในวันท าการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนในการ
รับซื้อหลักทรัพย์ 

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ท่ีแสดงเจตนาขายไว้แล้ว 
ผู้ท าค าเสนอซื้อจะช าระค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามวันช าระราคาและวิธีการ
ช าระราคาที่ผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3 ข้างต้น 

4.1 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 ของส่วนท่ี 1 ผู้ท าค าเสนอซื้อจะ
ช าระราคาหลักทรัพย์ในราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์จ านวนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดง
เจตนาขายก่อนวันท่ีผู้ท าค าเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอน้ันเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ท าค าเสนอซื้อจะช าระ
ราคาหลักทรัพย์จ านวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข  

4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ท าค าเสนอซื้อจะช าระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขาย
ทุกราย  
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5. วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรพัย์ได ้ณ ที่ท าการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ท่ีได้
ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น. ตั้งแต่วันท่ี 28 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ของทุกวัน
ท าการ รวมทั้งสิ้น 20 วันท าการ และ/หรือรวมถึงระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีความประสงค์
จะยกเลิกการเสนอขายปฏิบัติ ตามวิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังนี้ 
5.1  กรอกข้อความใน “แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยข์องบริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)” (“แบบ

ค าขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ C.2 ส าหรับหุ้นสามัญ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้ยกเลิกการ
แสดงเจตนาขาย 

5.2 แนบหลักฐานการรับแบบตอบรับ และหลักฐานการรับใบหลักทรัพย ์หรือใบโอนหลักทรัพยผ์่านศูนยร์บัฝากหลักทรัพย์ 
หรือใบส าคญัแสดงการโอน NVDR 

5.3 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้  
(1) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา (Individual) 

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่เป็นส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้
แนบส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงช่ือผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย หรือ
ส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
(กรณีใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
และหน้าท่ีแสดงช่ือผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครอง 
(บิดาและมารดา) และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง) 
บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) กรณีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล (Juristic Person) 
นิติบุคคลสัญชาติไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ฉบับท่ีมีข้อมูลล่าสุดและอายุ
ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนา
บัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีที่เป็นส าเนาบัตรข้าราชการ หรือ
ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าท่ีแสดงช่ือผู้
แสดงเจตนาขายมาด้วย) กรณีผู้มีอ านาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางของผู้มีอ านาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย  
นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทและหนังสือ
รับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนา ซึ่งรับรองถึงช่ือนิติ
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บุคคล ช่ือผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งส านักงานใหญ่ และอ านาจเงื่อนไขในการลงลายมือช่ือผูกพัน
นิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และให้แนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลง
นามที่ได้ลงนามรับรองส าเนาหนังสือข้างต้น พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจใน
ประเทศท่ีเอกสารดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้จัดท าหรือผู้ให้ค ารับรอง
ความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้องท าการรับรองลายมือช่ือ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public 
หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ 

5.4 กรณผีู้แสดงเจตนาขายไมส่ามารถมาไดด้้วยตนเอง 
ยื่นหนังสือมอบอ านาจ ตามเอกสารแนบ C.3 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท และส าเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนตาม
ข้อ 5.3 ตามแต่กรณี ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
กรณีที่มีการมอบอ านาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้ Custodian 
สามารถด าเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 5 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ 
Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 ของผู้มีอ านาจท่ีไดล้งนามนัน้ 
อีก 1 ฉบับ 

5.5 ยื่น “แบบค าขอยกเลิก” ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการเสนอขาย ตามที่ระบุ
ข้างต้น ณ สถานท่ีท าการของตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) 

5.6 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบค าขอยกเลิก และเอกสารประกอบการยกเลิกการเสนอขายตามที่ระบุ
ข้างต้น ครบถ้วนถกูต้องเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตวัแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะด าเนินการ ดังน้ี 
(1) ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะน าใบหลักทรัพย์คืนให้แก่ผู้ยกเลิกการแสดง

เจตนาขาย ในวันท าการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอ านาจมาด าเนินการยกเลิกการ
แสดงเจตนาขาย โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอ านาจสามารถมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืนได้ ณ 
ที่ท าการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) 

(2) ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อน าฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ท่ีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชี
อยู่ โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 50 บาท โดยตัวแทน
ในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ใน
แบบค าขอยกเลิก ภายในวันท าการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอ านาจมาด าเนินการ
ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

หมายเหตุ การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหลักทรัพย์ หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้
ใบหลักทรัพย์ (Scripless) จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์ หรือ Scripless) ที่ผู้แสดง
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เจตนาขายน ามาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์
คืนได้ 

ส าหรับผู้ตอบรับค าเสนอซื้อท่ีได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์  

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 
ในกรณีที่มีการยกเลิกค าเสนอซื้อ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ของส่วนท่ี 1 ผู้ท าค าเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิก      ค าเสนอ
ซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการทุกรายที่มีช่ือปรากฏตามรายช่ือในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุดภายในวันท า
การหลังจากพ้นวันท าการสุดท้ายที่ส านักงาน ก.ล.ต. มิได้แจ้งทักท้วงเหตุแห่งการยกเลิกการท าค าเสนอซื้อดังกล่าวต่อผู้ท าค า
เสนอซื้อ (ซึ่งส านักงาน ก.ล.ต. มีอ านาจในการแจ้งทักท้วงการยกเลิกการท าค าเสนอซื้อภายใน 3 วันท าการ นับจากวันที่
ส านักงาน ก.ล.ต.ได้รับแจ้งเหตุ) และผู้ท าค าเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกค าเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้ตอบรับค าเสนอซื้อสามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวได้ จากนั้นให้ตัวแทนใน
การรับซื้อหลักทรัพยด์ าเนินการดังนี้ 

6.1. กรณีที่เป็นใบหุ้น  
ในกรณีที่มีการยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้
แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ที่สถานท่ีท าการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้
ในข้อ 1.3 (1) ตั้งแต่วันท าการถัดจากวันท่ีผู้ท าค าเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เนื่องจาก การท าค า
เสนอซื้อหลักทรัพย์ท่ีเป็นใบหุ้น ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ต้องน าใบหุ้นไปตรวจสอบความถูกต้องที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
ในช่วง 2 วันท าการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะท าการแปลงใบหุ้น
เป็นระบบไร้ใบหุ้น ดังนั้น การขอรับคืนเป็นใบหุ้นผู้แสตงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์
ก าหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท่ีเกี่ยวกับการคืนใบหุ้นท้ังหมด 

6.2. กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR 
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะด าเนินการคืนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อน าฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ ผู้แสดง
เจตนาขายมีบัญชีอยู่ โดยตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชี  ฝากหลักทรัพย์
ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีผู้ท าค าเสนอซื้อแจ้งการ
ยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

หมายเหตุ:   การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้นหรือการรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตาม
ลักษณะของหุ้นท่ีน ามาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหุ้นคืนได้ 

7. การก าหนดราคาเสนอซ้ือ  
7.1. ที่มาของราคาเสนอซื้อ 

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ 787 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) ต่อหุ้น เป็นไปตามราคาที่ก าหนดตามต้นทุนการได้มาซึ่ง
หุ้นของกิจการตามหลักการครอบง ากิจการผ่านบุคคลอื่น (Chain Principle) ณ วันที่ผู้ท าค าเสนอซื้อประกาศเจตจ านง
ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของ Makro โดยในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของกิจการตามหลักการดังกล่าวนั้น ที่
ปรึกษาทางการเงินได้ท าการประเมินโดยอ้างอิงตามข้อก าหนดเรื่องราคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ ตามประกาศของ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ ซึ่งก าหนดว่า ราคาเสนอซื้อจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มีการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการใน

ระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นค าเสนอซื้อต่อส านักงาน ราคาเสนอซื้อหุ้นต้องไม่ต่ ากว่าต้นทุนการได้มาซึ่งอ านาจ
ครอบง ากิจการนั้นผ่านนิติบุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้ส านักงานมีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การค านวนต้นทุนการ
ได้มาซึ่งอ านาจครอบง ากิจการในลักษณะดังกล่าวได้ 

(2) ในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซื้อได้หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของกิจการ
มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันท่ียื่นค าเสนอซื้อต่อส านักงาน ราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทที่ได้มานั้นต้องไม่ต่ า
กว่าราคาสูงสุดระหว่าง 
1) ต้นทุนการได้มาซึ่งอ านาจครอบง ากิจการนั้นผ่านนิติบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การค านวณที่ส านักงานก าหนด

ตาม (1) 
2) ราคาสูงสุดที่ผู้ท าค าเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซื้อได้หุ้นประเภทนั้นมาในระหว่าง

ระยะเวลา 90 วันก่อนวันท่ียื่นค าเสนอซื้อต่อส านักงาน 

(3) ราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทท่ีไม่มีการได้มานั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามข้อ 36 วรรคสอง โดยอนุโลม 
 

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ท าค าเสนอซื้อมีการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการในระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นค าเสนอซื้อต่อ
ส านักงานก.ล.ต. อย่างไรก็ดี ราคาสูงสุดที่ผู้ท าค าเสนอซื้อได้หุ้นสามัญของกิจการมาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่
ยื่นค าเสนอซื้อต่อส านักงานก.ล.ต. เป็นราคาทีไ่ม่สูงกว่า 787 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นต้นทุนการได้มาซึ่งอ านาจครอบง ากิจการ
นั้นผ่านนิติบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การค านวณที่ส านักงานก าหนดตาม (1) ดังนั้น ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญจะต้องไม่ต่ า
กว่า 787 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นต้นทุนการได้มาซึ่งอ านาจครอบง ากิจการ โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี ้
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ตารางการแสดงต้นทุนการได้มาซ่ึงหุ้นของกิจการตามหลักการครอบง ากิจการผ่านบุคคลอื่น (Chain Principle) 
 

ค าอธิบาย มูลค่า 

มูลค่าการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Makro Holding และ OHT (a) 103,895.92 ล้านบาท 

(3,630.43 ล้านเหรียญสหรัฐ*) 

จ านวนหุ้นของกิจการที่ถือโดย Makro Holding และ OHT ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(รวมทั้งหมดร้อยละ 55.01 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกิจการ) 

(b) 132,015,140 หุ้น 

ราคาเสนอซ้ือหลักทรัพย์ตามต้นทุนการได้มาซ่ึงหุ้นของกิจการตามหลักการครอบง า
กิจการผ่านบุคคลอืน่ (Chain Principle) 

(a) / (b) 787 บาท 

*อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ 28.6181 บาทต่อ 1.0 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราที่คู่สญัญาตกลงกันตามสญัญาซื้อขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคบัก่อน โดยอัตราแลกเปลี่ยนดังกลา่ว เป็นการอ้างอิง
ค่าเฉลี่ยอตัราซื้อและอัตราขายเงินสกุลเหรียญสหรัฐของตลาดระหว่างธนาคารพาณิชย์ในวันท่ีลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (23 เมษายน 2556) 
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ทั้งนี้ ผู้ท าค าเสนอซื้อมีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Makro Holding และ OHT ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกิจการทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมโดยการซื้อหุ้นของ Makro Holding และ OHT ซึ่งถือหุ้นใน Makro Holding จาก SHV ด้วยมูลค่า
การเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ Makro Holding และ OHT ทั้งหมดในราคา 103,895.92 ล้านบาท และเนื่องจาก Makro 
Holding และ OHT เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินกิจการเป็นผู้ถือหุ้นหลักในกิจการ และใน Makro Holding 
ตามล าดับ โดยมิได้มีสินทรัพย์และหนี้สินอื่นที่เป็นนัยส าคัญนอกจากเงินลงทุนในหุ้นสามัญของกิจการจ านวน 
132,015,140 หุ้นที่ถือโดย Makro Holding และเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Makro Holding จ านวน 5,436,520 หุ้นที่
ถือโดย OHT มูลค่าการเสนอซื้อหลักทรัพย์รวมทั้งหมดของ Makro Holding และ OHT จึงเสมือนเป็นการได้มาซึ่งหุ้น
สามัญของกิจการจ านวน 132,015,140 หุ้น โดยมิได้มีสินทรัพย์หรือหน้ีสินอื่นทีเ่ป็นนัยส าคัญ ด้วยมูลค่ารวม 103,895.92 
ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าว ผู้ท าค าเสนอซื้อได้พิจารณาโดยอ้างอิงการประเมินมูลค่าพื้นฐานของกิจการซึ่งมีการด าเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยและโครงสร้างรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์และหนี้สินที่มีนัยส าคัญของกิจการทั้งหมดเป็นเงินบาท 
ประกอบกับราคาตลาดของกิจการ และการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ณ ช่วงเวลาที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมี
เงื่อนไขบังคับก่อน ผู้ท าค าเสนอซื้อจึงได้ค านวณมูลค่าของกิจการและก าหนดราคาหุ้นสามัญของกิจการที่ราคา 787 บาท 
ต่อหุ้น 

ดังนั้น ต้นทุนการได้มาต่อหุ้นสามัญในกิจการซึ่งค านวณตามหลักการครอบง ากิจการผ่านบุคคลอื่น (Chain Principle) 
โดยการซื้อหลักทรัพย์รวมทั้งหมดของ Makro Holding และ OHT จึงเท่ากับ 787 บาทต่อหุ้นตามตารางการค านวณที่ได้
แสดงไว้ข้างต้น 

7.2. ราคาสูงสุดที่ผู้ท าค าเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นค าเสนอซื้อต่อส านักงาน  
ก.ล.ต.  
ราคา 787 บาทต่อหุ้น 

8. การได้หุ้นก่อนการท าค าเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 12/2554) 
- ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ท าค าเสนอซื้อท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ - 
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เอกสารแนบ A 

 
 

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ท าค าเสนอซื้อใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























 

 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ B 

 
 

วิธีตอบรับค าเสนอซื้อและแบบฟอร์ม 
 
 

B.1 ขั้นตอนในการตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
B.2 แบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
B.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ 
B.4 หนังสือมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

 
 
 
  



เอกสารแนบ B.1 
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ขั้นตอนในการตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
ของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

 
 ผู้ถือหุน้สามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

กรณีส่งมอบใบหุ้น (Share Certificate) 

3.  แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้ง ดังนี้ 
1)   บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรข้าราชการ หรอืส าเนาบัตรพนกังานรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะกรณีที่ใช้ส าเนาบัตรข้าราชการ ส าเนาบัตร

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกต้อง) (หากกรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น ถ้าแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนตลอดชพี ต้องแนบส าเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาตไิทย 
 ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง พรอ้มลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกต้อง  
3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย 
 3.1 ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสิน้สดุการเสนอซือ้ พรอ้มประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้าม)ี 
  3.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองที่ได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1 
4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ 
  4.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสอืรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นติิบุคคลมี

ภูมิล าเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนันติบิุคคล ที่ตั้งส านักงานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือชือ่
ผูกพันนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ านาจของนติิบุคคลนัน้ 

 4.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1 
 เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รบัการรับรองลายมือชือ่โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี 
5) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญา

ภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่เป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้น
มิได้มีข้อยกเว้น เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลก าไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย 

 ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอยีดของราคาต้นทนุของหุน้สามัญที่น ามาเสนอขายในใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ทีน่ ามาเสนอขายพรอ้มแนบ
หลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย มิฉะนัน้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากจ านวนเงินค่าขาย
หลักทรัพย์ทั้งจ านวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ  

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน 
1. หนังสือมอบอ านาจฉบับจริง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี) 
2. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจ พร้อมลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกต้อง 

 

4. ยื่นเอกสารทั้งหมดที ่  
คุณมนต์ชัย สิทธิโชคศิร ิหรือคุณรติวรรณ เกิดโภค ฝ่ายช าระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2949-1000 ต่อ 1213 หรอื 1208 

หรือบรษิัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชซีือ้ขายหลักทรพัย์และมีหลักทรพัย์ที่จะขายฝากอยู่ 
เพื่อให้บริษัทหลักทรพัย์นัน้รวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้แก่ บรษิัทหลักทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

กรณีโอนหุน้ผ่านศนูย์รับฝากหลักทรพัย์ (Scripless Shares) 

1.  กรอกแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย ์

2.   แจ้งความประสงค์กับบริษัทหลักทรพัย์ที่ท่านมีหุ้นและมีบัญชซีื้อขาย 
หลักทรัพยอ์ยู่เพือ่โอนหุ้นที่จะขายเพือ่เข้าบัญชีดังนี้ 

  
 โอนเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด เพื่อการท าเทนเดอร์

ออฟเฟอร”์ เลขที่บัญชี 023-000000013-7 

 

1.  กรอกแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

2.  ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นเพือ่โอนลอย 



เอกสารแนบ B.2 
   

แบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 
 

  เลขท่ีแบบตอบรับ  …………………………… 
  วันท่ี  ……………………………. 
เรียน ผู้ท าค าเสนอซ้ือ และบริษทัหลักทรพัย์ ไทยพาณิชย ์จ ากัด “ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรพัย”์ 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท) ………………………………………………… สัญชาติ ……………………….. ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ท่ีติดต่อทางไปรษณีย์ได้) …………………………..…… 
ซอย ……………………………….. ถนน …………………………………….. ต าบล …………………………………. เขต ………………………………….…………………………………… 
จังหวัด ……………………………………………. รหัสไปรษณีย์ ………………. โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ ……………………………. โทรสาร …………………………… อาชีพ …………………………… 

ประเภทผู้แสดงเจตนาขาย 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจ าตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขท่ี………………………………………………………………………………… 
 บุคคลธรรมดาต่างด้าว ใบต่างด้าว/ หนังสือเดินทาง/ เลขบตัรประจ าตัว เลขท่ี…………………………………….………………………………………………………………… 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขท่ี……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 นิติบุคคลต่างด้าวท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย   เลขทะเบียนบริษัท  เลขท่ี………………………………………………………………………………………………………… 
 นิติบุคคลต่างด้าวท่ีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย   เลขทะเบียนบริษัท เลขท่ี………………………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอขาย 
 หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) จ านวน ……………………... หุ้น (……………….…………………………….) ในราคาหุ้นละ 787 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด) โดยราคาหลังหักค่าธรรมเนียม

ในการขายหลักทรัพย์อัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์แล้วคิดเป็นราคาสุทธิหุ้นละ 784.8948 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบสี่
จุดแปดเก้าสี่แปดบาท) รวมเป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น…………….…………………………………………………………… บาท (……………………………………………………………………………………………………………) 

 ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดท่ีระบุในค าเสนอซื้อหลักทรัพย์  และจะไม่ท าการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและข้อก าหนดท่ีระบุในค า
เสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าตกลงท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดตามค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ   
 ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด เป็นผู้รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดท่ีกล่าวข้างล่างน้ี รวมท้ังการรับช าระราคา
ค่าขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนด าเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการขายและการรับช าระราคาค่าขายแทนข้าพเจ้า   
 

     กรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น     กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

ช่ือผู้ถือหุ้นสามัญตามทะเบียน ใบหุ้นสามัญ เลขท่ี โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ หมายเลข 

เลขท่ีเอกสารการโอน 
 

วันท่ีโอน จ านวนหุ้นสามัญ 

      
      

    รวม  

 การช าระเงินค่าหุน้ :   มารับเช็คค่าหุ้นด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ท่ี บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด ระหว่างเวลา 10.00 น. -16.30 น. 
    จัดส่งเช็คค่าหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยู่ข้างต้น  

   โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา………………………………………… ประเภทบัญชี……………………………………………… 
      เลขท่ีบัญชี                                                                  (ต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้แสดงเจตนาขายพร้อมแนบส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือส าเนา  
      Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าวท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง) 

พร้อมกันน้ีได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการด าเนินการมาด้วย ได้แก่ ใบหุ้นสามัญที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด เพื่อการท าเทนเดอร์ออฟเฟอร์” เลขท่ีบัญชี 023-000000013-7 และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ท่ีมีช่ือในหลักทรัพย์ และ/หรือ ส าเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายในบรรดาหลักทรัพย์ท้ังหมดท่ีเสนอขายน้ีโดยปราศจากการจ าน าหรือ
ภาระผูกพันใดๆ ท้ังสิ้น และรับทราบว่าแบบตอบรับค าเสนอซื้อน้ีจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ท าการปิดโอนหลักทรัพย์ท่ีข้าพเจ้าได้เสนอขายให้เป็นของตัวแทนในการ
รับซื้อหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว 
 
ลงช่ือ ………………………………………………… ผู้รับมอบอ านาจ           ลงช่ือ ………………………………………………… ผู้แสดงเจตนาขาย   
 ( …………………………………………….. )         ( …………………………………………….. ) 
 
 

 

หลักฐานการรับแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ีแบบตอบรับ  ……………………………            
วันท่ี ………………………………………… 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด ได้รับแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  พร้อมกับ 
 ใบหุ้น   หลักฐานการโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จ านวน………………………………………………หุ้น 
จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท …………………………………………………………………………………………….…………………………………………… ไว้เรียบร้อยแล้ว 
โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย: 
 มารับเช็คค่าหุ้นด้วยตนเอง     จัดส่งเช็คค่าหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ    โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
โดยบริษัทหลักทรัพย์ท่ีระบุข้างต้นจะน าหุ้นท่ีรับโอนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ น าฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าท่ีเปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว 
  
                               ผู้รับ  ……………………………………… 
                                ( ….…………………………………….. )

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณมนต์ชัย สิทธโิชคศิริ หรือคุณรติวรรณ เกิดโภค โทร. 0-2949-1000 ต่อ 1213 หรือ 1208 ฝ่ายช าระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย ์จ ากัด 



 



เอกสารแนบ B.3 
   

 
 

 

ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ 
(เฉพาะนิติบุคคลตา่งประเทศที่มิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษซี้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐาน
อยู่ในประเทศซ่ึงเป็นคู่สัญญาตามอนุสญัญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนน้ันมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษ ีณ ที่จ่ายที่จัดเกบ็

จากผลก าไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกดิในประเทศไทย) 
 
เรียน  บริษัทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลกัทรัพย”์) 
ข้าพเจ้ า…………………………………………….……………………………………………………………………………..สัญชาติ…………………………………..…………………………. . . .. 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ….………………………………………………... ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ที่
แสดงเจตนาขาย (โดยมีรายละเอียดตามหลักฐานแนบ) ดังนี้  
กรณีเสนอขายหุ้นสามัญ 

เลขที่ใบหุ้นสามัญ/เลขที่ใบโอน 
(วันที่โอน) 

ชื่อผู้ถือหุ้นสามัญ 
ตามทะเบียน 

จ านวนหุ้นสามัญ 
ต้นทุนหุ้นละ 

(บาท) 
    
    
    
    
    

รวมทั้งสิ้น   
 พร้อมกันนี้ ขา้พเจ้าได้แนบ ………………………………………………………………………………… รวม ………………..…ฉบับ ซ่ึงเป็นหลักฐานแสดงราคา
ต้นทุนของหลักทรัพย ์เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ 
 
  ลงชื่อ ……………………………………………………………. ผูแ้สดงเจตนาขาย 
  (………………………………………………………….) 
 
หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกั บ
ประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อน
กับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนน้ันมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลก าไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย 
มิได้ระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ 
ที่จ่ายโดยคิดค านวณภาษีจากจ านวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจ านวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ 

 
 



เอกสารแนบ B.4 
   
 

 

 

หนังสือมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 
 
  
 
 

 

 เขียนที่ …………………………………………………  
 วันที่  …………………………………………………… 

  
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า…………..……………………………..………………………………...……อายุ……….…ปี สัญชาติ…………..……… ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์
ได้)…………………..……………….………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……….…….……….…….……เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) จ านวน…………….…….....………หุ้น  
ขอมอบอ านาจให้…………………………………………………………………………………….………อายุ……….…ปี สัญชาติ………..………… ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์
ได้)…………………..………….……………….……..……………………....……………..…………………..…………………..……………… รหัสไปรษณีย์.……….………… เป็นผู้รับมอบ
อ านาจของข้าพเจ้ามีอ านาจในการ 

 ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
 รับเช็คช าระราคาค่าขายหุ้นสามัญ (ในกรณีที่เลือกรับช าระราคาค่าขายหุ้นสามัญเป็นเช็ค) ดังกล่าว 

โดยด าเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด ตลอดจนการกระท าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น 
กิจการใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าการภายในขอบอ านาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าผู้มอบอ านาจได้กระท าด้วยตนเองทุกประการ  
 
 ลงชื่อ ……………………………………………………….…..ผู้มอบอ านาจ  
         (…………………………………………………..……..) 
 
 ลงชื่อ …………………………………………………………...ผู้รับมอบอ านาจ  
        (…………………………………………………………..) 
 
 ลงชื่อ …………………………………………………………...พยาน  
        (…………………………………………………………..) 
 
 ลงชื่อ ……………………………………………………………พยาน  
        (…………………………………………………………..) 
 
หมายเหต ุ  โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอ านาจนี ้

1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอ านาจ และส าเนาบัตรประชาชนผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคล  

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ  
3) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอ านาจให้บุคคลอื่นขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญ และปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายขอให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน ทั้งนี้หากเป็นการมอบอ านาจทั้ง 2 กรณี ให้ปิดอากร
แสตมป์ 30 บาท 

 

อากรแสตมป์ 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ C 

 
 

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม 
 
 

C.1 ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
C.2 แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
C.3 หนังสือมอบอ านาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 



เอกสารแนบ C.1 
   
 

 

ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 
ของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

 

1. กรอกแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรพัย์ 

2.  แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้ง ดังนี้ 
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรข้าราชการ หรอืส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะกรณีที่ใช้ส าเนาบัตร

ข้าราชการ ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวสิาหกิจ หรือส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนตลอดชพี ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านด้วย) 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 
  ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง พรอ้มลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกต้อง 
3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 

3.1 ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสิ้นสุดการเสนอซือ้ พร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 
(ถ้าม)ี 

3.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1 
4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ 

4.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล และหนังสือรับรองทีอ่อกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรอืหนว่ยงานของ
ประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนา ซึ่งรับรองถึงชือ่นติิบุคคล ซึ่งผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 
และอ านาจหรอืเง่ือนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1 

เอกสารตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหนา้ที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุล 
ไทยที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ 

 
เอกสารเพ่ิมเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน 
1.  หนังสือมอบอ านาจฉบับจริง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 
2.  ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจ พร้อมลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกต้อง 

 
 

3. ยื่นเอกสารทั้งหมดที ่ 

คุณมนต์ชัย สิทธิโชคศิริ หรือคุณรติวรรณ เกิดโภค ฝ่ายช าระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์จ ากัด 
เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0-2949-1000  ต่อ 1213 หรือ 1208 
 

ผู้ถือหุน้สามัญ 
ของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

ผู้ถือ NVDR ของหุ้นสามัญ 
ของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 



เอกสารแนบ C.2 
   
 

 

แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์
 ของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

 
 เลขท่ีแบบค าขอยกเลิก…………………………….. 
     วันท่ี …………………………….. 
(โปรดกรอกข้อความต่อไปน้ีให้ครบถ้วนและชัดเจนด้วยตัวบรรจง) 
เรียน ผู้ท าค าเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
ท่ีอยู่ (ท่ีติดต่อทางไปรษณีย์ได้)………………………………………………………….……………………………………… …………………………………………………………….…………  
รหัสไปรษณีย์ …………………… โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ ……………..…………………………………………………….. โทรศัพท์มือถือ …………………………..……………….……………… 
 
ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 
 
  หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) จ านวน………...............………...............  หุ้น 
 
ท้ังน้ี ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการรับแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี ………………………….……........... เลขท่ีแบบตอบรับ …………..……… 
 
ข้าพเจ้าขอรับหลักทรัพย์คืน โดยขอรับเป็น 
 ใบหุ้นสามัญ โดยมารับด้วยตนเองท่ีบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีแจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์) 
 Scripless หรือ NVDR (พรอ้มกันน้ีได้แนบค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 50 บาท) โดยโอนหุ้นสามัญผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชี ดังน้ี 
 ช่ือบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน………………………………………………… หมายเลขบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน……………………………………………… 
 ช่ือบัญชีผู้รับโอน………………………………………………….…………..…. หมายเลขบัญชีผู้รับโอน……………………………………………………………… 

 
โดยบริษัทหลักทรัพย์ท่ีระบุข้างต้นจะน าหุ้นท่ีรับโอนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ น าฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าท่ีเปิดไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวท้ังน้ีบริษัทหลักทรัพย์ 
ไทยพาณิชย์ จ ากัด จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันท าการถัดจากวันท่ีแจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์  

 
(วิธีการรับคืนหลักทรพัย์จะเปน็ไปในลักษณะเดียวกันกับการสง่มอบเม่ือแสดงเจตนาเท่านัน้) 

 
ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหุ้นสามัญคืนข้างต้นทุกประการ 
 
ลงช่ือ…………………………………………………ผู้รับมอบอ านาจ                ลงช่ือ…………………………………………………ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 
 ( …………………………………………….. )      ( …………………………………………….. ) 
 

 
หลักฐานการรับแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

 
 เลขท่ีแบบค าขอยกเลิก…………………………….. 
     วันท่ี …………………………….. 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) จาก นาย/นาง/
นางสาว/บริษัท………………………..……………………………………………………………….…………..……..….……………………………………..ไว้เรียบร้อยแล้ว จ านวนหุ้นสามัญท่ีขอยกเลิก……………….…….………… หุ้น พร้อม
หลักฐานการรับแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ เลขท่ี ………………………………………………… 
 
หลักทรัพย์ท่ีท าการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี 
 ใบหุ้นสามัญ โดยมารับด้วยตนเองท่ีบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีแจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์) 
 Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นสามัญผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีดังน้ี     
 
  ช่ือบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน……………………………………………………. หมายเลขบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน……………………………………….…………………………… 
 ช่ือบัญชีผู้รับโอน………………………………………………….……………….หมายเลขบัญชีผู้รับโอน…………………………………………………………… 
โดยบริษัทหลักทรัพย์ท่ีระบุข้างต้นจะน าหุ้นท่ีรับโอนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ น าฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าท่ีเปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว 
  ท้ังน้ี บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันท าการถัดจากวันท่ีแจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

 
 ลงชื่อ………………………………………. ผู้รับ 
       (……………………………………..) 



 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณมนต์ชัย สทิธโิชคศิริ หรือคุณรติวรรณ เกิดโภค โทร. 0-2949-1000 ต่อ 1213 หรือ 1208 
ฝ่ายช าระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย ์จ ากัด 

 
 



เอกสารแนบ C.3 
   

 
 

 

หนังสือมอบอ านาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 
 
  
 
 

 เขียนที่ …………………………………………………  
 วันที่  …………………………………………………… 

 
 โดยหนังสือฉบับนี ้ข้าพเจ้า………………………………………….…………………….……อายุ…………….…ปี สัญชาต…ิ………....…ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์
ได้)……………………………………………………...……………….…………….…………………………...………….. รหัสไปรษณีย์………………………………เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) จ านวน…..….…….…......... หุ้น  
ขอมอบอ านาจให…้………………………………………………………………….………………………อาย…ุ……………ปี สัญชาต…ิ…….……… ที่อยู ่(ที่ติดต่อทางไปรษณีย์
ได้)…………………..…………………………………..………………………………….……………………………..…… รหัสไปรษณีย์……………….……………เป็นผู้รับมอบอ านาจของ
ข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้  
 
 หุ้นสามัญ  จ านวน……………………..……… หุ้น 
 

ของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขายให้แกบ่ริษัท ซีพ ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ท าค าเสนอซื้อ”) รวมตลอดจนการกระท าใดๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น 
  
กิจการใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าการภายในขอบอ านาจดังกล่าว ให้ถอืเสมือนหนึ่งว่าผู้มอบอ านาจได้กระท าด้วยตนเองทุกประการ 
 

  ลงชื่อ ……………………………………………………ผู้มอบอ านาจ  
  (………………………………………………………..) 
 
  ลงชื่อ ……………………………………………………ผู้มอบอ านาจ  
  (………………………………………………………..) 
 
  ลงชื่อ ……………………………………………………พยาน 
  (………………………………………………………..) 
 
  ลงชื่อ …………………………………………………….พยาน 
  (………………………………………………………..) 
 
หมายเหต ุ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอ านาจนี ้

1) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอ านาจ และส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจลง
นามของนิติบุคคล  

2) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

 
อากรแสตมป์ 

10 บาท 
  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ D 

 
 

วิธีตอบรับค าเสนอซื้อและแบบฟอร์มส าหรับ NVDR 
 
 

D.1 ขั้นตอนการตอบรับค าเสนอซื้อส าหรับ NVDR 
D.2 แบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
D.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ 
D.4 หนังสือมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 



เอกสารแนบ D.1 

 

 Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NVDR Holder of 
Siam Makro Public Company Limited 

 
 
 
 
 

 Public Company Limited 

1. Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR 

2. Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account 
“SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer” Account No. 023-000000013-7  

 

5. Deliver the Tender Offer Acceptance Form for NVDR including document according to 3 and 4 to 
Khun Monchai Sittichoksiri or Khun Ratiwan Kirdpoke   

Settlements Department 
SCB Securities Company Limited 

21st Floor, 19 SCB Plaza 3 Ratchadapisek Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 
Tel : 0-2949-1000 ext. 1213 or 1208  

 
 
 
 
 

4. Enclose the following documents with an endorsement of certified true copy according to your case: 
(1) Thai Individual   

A copy of ID, or a copy of Civil Servant ID Card, or a copy of State Enterprise Employee Card, or a copy of house registration (only in case of 
using Civil Servant ID card or State Enterprise ID Card) with an endorsement of certified true copy 

(2) Foreign Individual 
A copy of passport or a copy of alien certificate with an endorsement of certified true copy 

(3) Thai Juristic Person 
3.1  A certified copy of the Affidavit issued by the MOC not more than 1 year prior to the last date of the tender offer period with the company 
seal (if any) 
3.2 A certified copy of the documents specified in (1) or (2) (as the case may be), of the director who is duly authorized by the company to 
certify true copy of documents specified in 3.1 

(4) Foreign Juristic Person 
4.1 A certified copy of the certificate of incorporation and the Affidavit issued by an authorized officer of the juristic person or regulatory body  
of the country where the juristic person is domiciled, which certifies the name of the juristic person, the person authorized to bind the juristic 
person, head office location, and any condition to the power of such authorization to bind the juristic person that is not more than 1 year prior 
to the last day of the tender offer period along with the endorsement of certified true copy by the authorized officer of the juristic person 
4.2 A copy of documents specified in (1) or (2) (as the case may be) of the director who is duly authorized by the company to certify true copy 
of document in 4.1 above    

(5) Foreign juristic person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand; or 
residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign 
juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand 

 The Offeree has to declare the detailed cost basis of the offered securities by submitting Confirmation of Securities Cost Form together with the 
evidence that demonstrates such cost for the purpose of collecting applicable withholding tax. Otherwise, the tender offer agent will collect 
the withholding tax based on the entire proceeds to be received by the Offeree from the sale of the securities. 

   

Additional documents in case securities holder issues a power of attorney to a representative 
1)  Power of Attorney affixed with a Baht 30 or Baht 10 stamp duty, as the case may be   
2) A copy of ID Card or house registration of the securities holder and the representative as specified above with an endorsement of certified true 
copy  
 

3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified in Appendix D.2 and D.3 (if any) 



เอกสารแนบ D.3 

 

Tender Offer Acceptance Form for NVDR 

(To purchase NVDR of Siam Makro Public Company Limited) 
  Acceptance Form No.   
 Date   

To : Offeror and SCB Securities Company Limited. (“Tender Offer Agent”) 
I/We (Mr./Mrs./Miss/Company)  
Address    
Telephone No.                                                        Facsimile No.   
 
TYPE OF SELLER  
 
 Thai Individual Identification Card No./Civil Servant ID/State Enterprise Employee ID   
 Foreign Individual Foreign Identity/Passport No.   
 Thai Juristic Person Company Registration No.  
 Foreign Juristic Person Company Registration No.   

 
I/We hereby accept the Tender Offer to sell ____________________________________________ (____________________) NVDRs of Siam Makro Public Company Limited at 
the offer price of Baht 787 (Baht seven hundred eighty seven) per share, subject to the brokerage fee of 0.25 percent of the Offer Price and the value added tax of 7 percent 
of the brokerage fee, bringing the net offer price to be Baht 784.8948 (Baht seven hundred eighty four point eight nine four eight) per share, or total amount of Baht 
__________________________________________ subject to all terms and conditions stated in the Tender Offer document. I/We acknowledge that the acceptance of the 
Tender Offer and the sale hereunder is irrevocable, and I/We hereby agree to comply with all terms and conditions set forth in the Tender Offer document.  

I/We hereby appoint SCB Securities Co., Ltd. as my/our proxy to sell, transfer, deliver and arrange the payment procedure and process any other necessary deeds relevant to 
the terms and conditions stated in the Tender Offer document.  
 
 Transfer Scripless NVDR 

Transfer Date Transfer Slip No. TSD Participant No. No. of NVDR 
    
    
  Total NVDR  

 
Payment Conditions 
  I/We will collect the payment cheque in person at SCB Securities Co., Ltd. during 10:00 a.m. to 04:30 p.m. 
  Please send the payment cheque to the address shown above via registered mail 
  Transfer payment to my saving or current account at The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Branch …………………………….……………………… Type 

of account…………………...………….………     Account No.     

(The account name has to be the same as the Offeree’s name and please attach a certified copy of the first page of saving deposit book or current account statement with 
this form) 

I/We hereby attach the following documents for selling transaction including the evidence of NVDR transfer to account “SCB Securities Co., Ltd., For Tender Offer” Account 
No. 023-000000013-7, together with a certified copy of the identification card and/or a certified copy of proof of registered company (in the case of a Juristic Person) as per 
details indicated in the Tender Offer document.  

I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs of Siam Makro Public Company Limited free from any mortgage 
or encumbrance of whatever nature, or third party rights (“Encumbrance”); and I/we sell such sold NVDRs as beneficial owner(s) there of free from any and all Encumbrances.  
I/We hereby acknowledge that this form will be completed when TSD completes the transfer of such sold NVDRs to the Tender Offer Agent. 

 
 Signed________________________________Proxy        Signed_____________________________Offeree   
 (                                                       )                                    (                                                          ) 
 

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt 
 
  Acceptance Form No.   
 Date   

 
SCB Securities Company Limited (“Tender Offer Agent”) has received the Tender Offer Acceptance Form for NVDR of the securities of Siam Makro Public 
Company Limited and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDR totaling_______________________________________units of NVDR 
from (Mr. /Mrs./Miss/Company)_____________________________________________________________________________.  
 
The Offeree will receive the money by: 
 
 Collect the cheque at SCB Securities Co.,Ltd.  
 Have the cheque sent to the specified address  
 Transfer payment to my saving or current account at The Siam Commercial Bank Public Company Limited.  
       

 Signed_____________________________Recipient 
      (                                                           ) 

 

For more information please contact Khun Monchai Sittichoksiri or Khun Ratiwan Kirdpoke Tel. 0-2949-1000 ext. 1213 or 1208  
Settlements Department, SCB Securities Co., Ltd. 

 
 



เอกสารแนบ D.3 

 

Confirmation of Securities Cost Form for NVDR 
(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has 
no double tax treaty with Thailand; or residing in a country that is the party to a double tax treaty with 

Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on 
the capital gains realized from the sale of securities in Thailand) 

 

 Date ………………………………………… 
To SCB Securities Co., Ltd. (“The Tender Offer Agent”) 
 
 I/We ……………………………………………………………….…………….. Nationality ………………………………...…..…………. Tax Identification No. (if 
any) ………………….…………………….…… would like to declare the securities cost of Siam Makro Public Company Limited which are NVDRs 
being tendered and offered for sale hereunder as follows: 
 

NVDR certificate no./Transfer slip no. 
(Transfer date) 

No. of NVDRs 
Cost per unit 

(Baht) 
   
   
   
   
   

Total   
 
 I/We hereby, attached …………………………………………………………………….…..................................….....................  totally 
…..................................….................................. as evidence(s) of cost of the securities tendered for the purpose of withholding tax 
calculation. 
 I/We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects.  
 

Signed…………………………………….Offeree   
      ( …………………………………..) 

Foreign juristic person, who does not carry on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with 
Thailand, or who resides in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not 
exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand, has to 
declare securities cost by submitting the Confirmation of Securities Cost Form attached with the evidence of such cost. If this form 
is submitted with proper evidence of the cost basis, only the Offeree’s gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax. If 
the form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not enclosed with the form, the withholding tax will be imposed 
on the entire proceeds to be received by the Offeree from the sale of securities.  

 
 



เอกสารแนบ D.4 

 

POWER OF ATTORNEY 
 
 

 
Written at ……………………………….. 

Date………………………………… 
 

By this Power of Attorney, I/we…………………………………………….……..Age…………………………….………….years Nationality…………………… 
Resides at (address that can be reached by mail) ....…………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………….…hold(s)………………………….NVDRs of Siam Makro Public Company Limited hereby appoint 
(s) Mr./Miss/Mrs.…………………………………….………………………………………… Age……………………….…….Years Nationality………………………………………… 
Resides at (address that can be reached by mail) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………….……………………………………..……………………………………... Postal code…………………………... to act as my/our Proxy  

 to sell, transfer and deliver NVDRs of Siam Makro Public Company Limited  
 to provide assistance in the cheque collection process, and to be authorized to do and execute any and all such other 

acts in connection with the aforementioned matters on my/our behalf until its completion. 
All acts done by my/our Proxy under this Power of Attorney shall be deemed done by myself/ ourselves in all respects.  

 
IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been duly executed in the presence of the witnesses on the date 

herein above written.  
 
     Signed…………………………………….Grantor   
  ( …………………………………..) 
     Signed………………………………………Proxy 
  ( …………………………………..) 
     Signed…………………………………….Witness   

                ( …………………………………..) 
     Signed………………………………………Witness  
  ( …………………………………..) 

Remarks (please attach the following documents): 
 Copies of identification documents of the grantor and of the authorized representative as specified in subsection (1) – (4) of section 4, in Appendix D.1, where 

applicable. 
 Affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of Siam Makro Public Company Limited and affix a 10 Baht stamp duty 

in case of authorizing the Proxy to assist in the cheque collection process, and affix a 30 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide both 
assistances. 

 

Stamp 
Duty 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ E 

 
 

แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



 
 

 

 

 

 
                                                                                                                             วันท่ี...................................................      
          ข้าพเจ้า............................................................................................................................................................................................ 
บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี..…...............................................................................มีความประสงค์ขอให้ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัท ศูนย์รับฝากฯ”) แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์  ดังน้ี 

   

 การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เม่ือบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน  ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัท 
     สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร/์คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง 
 ที่อยู่ส าหรับการส่งเอกสารควรเป็นที่อยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มิให้ระบุที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์ตามที่กรมพัฒนา 
     ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก าหนดไว้  
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดข้ึนแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ อั นเนื่องมาจาก 
    การด าเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดใช้ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน   
 

 
  ลงชื่อ ............................................................................  ผู้ถือหลักทรัพย์             

          (...........................................................................)  โทรศัพท์...........................................................…. 

กรณีผู้ถือหลักทรัพย ์มอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ต้องลงลายมือช่ือในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอ านาจ                   
  

    ข้าพเจ้า ขอมอบอ านาจให้....................................................................................................................บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 
เลขท่ี..........................................................ด าเนินการยื่นแบบค าขอฯ แทนข้าพเจ้า 

 

 ลงชื่อ................................................................ผู้มอบอ านาจ    ลงชื่อ...................................................... ผู้รับมอบอ านาจ                            
        (..............................................................)                               (………………………………….…..) โทรศัพท์............................................                                         

ประเภทข้อมูล ระบุข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)       ระบุข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไข 

   ค าน าหน้าชื่อ     

   ช่ือ – นามสกุล                            

   ที่อยู่ ส าหรับการส่งเอกสาร 

  
  
  
  

    รหัสไปรษณีย ์                           

    โทรศัพท์บ้าน                            

    โทรศัพท์ที่ท างาน                           

    โทรศัพทเ์คลื่อนที่                           

    โทรสาร                                         

    อีเมล์ (e-mail)                                  

    อื่นๆ ………………………..    

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
วันที่…...................................เลขที่รายการ................................ผู้ตรวจรับ...................... 

    ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว 
             ลงช่ือ.................................. ......................เจ้าหน้าที่ 

แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์  
        

 

อากรแสตมป์   
10  บาท 

 (กรณีมอบอ านาจ)  

 

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบค าขอฯ  
 

 ศรท-301 



 
 

 

 

 
 
 

1. แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ทีก่รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน 
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน ค าน าหน้าชื่อ/ชื่อ-สกุล โปรดแนบ  
     เอกสารการเปลี่ยน ค าน าหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบส าคัญการสมรส, ใบส าคัญการหย่า แล้วแต่กรณี   
    ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) เพ่ือขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามที่ขอแก้ไข) 
 3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล  (บุคคลประเภทอ่ืน ๆ สามารถดูรายละเอียดได้จาก www.tsd.co.th หรือสอบถามศูนย์บริการข้อมูล 0 2229 2888) 
     

 

ประเภทบุคคล  เอกสารประกอบ เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล เอกสารประกอบการแก้ไขอ่ืน ๆ   

บุคคลธรรมดา 
-สัญชาติไทย 

 - บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง* และส าเนา  ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดย 
   เจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอาย)ุ 
* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์  
โปรดแนบ   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง และ หนังสือรับรองส าเนา  
                    รายการเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชนท่ีออกโดยส านักงานเขต/อ าเภอ ฉบับจริง  
                 (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) 

-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
   ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
   โดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ) 
   
 

บุคคลธรรมดา  
-สัญชาติอ่ืน  

- ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง*  และส าเนา   ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดย   
   เจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอาย)ุ  
* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์ 
- ส าเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าท่ี Notary Public รับรองความถูกต้องของส าเนาหนังสือเดินทาง 
  และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือช่ือและตราประทับของเจ้าหน้าท่ี  Notary Public ด้วย  
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันท่ียื่นแบบค าขอต่อนายทะเบียน 

- ส าเนาใบต่างด้าว/ส าเนาหนังสือเดินทาง  
  ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดย  
  เจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอาย)ุ 
   

นิติบุคคล 
-สัญชาติไทย  

1. ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือช่ือรับรองโดยกรรมการ 
    ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง* และส าเนา ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
    ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร  (บัตรไม่หมดอายุ) 
* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์  
  โปรดแนบ  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง และ หนังสือรับรองส าเนา 
                     รายการเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชนท่ีออกโดยส านักงานเขต/อ าเภอ ฉบับจริง  
                     (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) 
 

1. ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวง  
     พาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี)  
     ลงลายมือช่ือรับรองโดยกรรมการ 
     ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
    กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติ 
    บุคคล ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
    โดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอาย)ุ     

นิติบุคคล 
-สัญชาติอ่ืน 

1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลน้ันมีภูมิล าเนา 
2. ส าเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออ านาจในการลงนามผูกพัน และท่ีต้ังส านักงานใหญ่  
    ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลน้ัน หรือหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันมีภูมิล าเนา 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ันซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร  
กรณีเอกสารได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศต้องด าเนินการ ดังน้ี 
1. ให้เจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจในประเทศท่ีได้จัดท าเอกสารหรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือ    
    ผู้จัดท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสารน้ัน และประทับตราเจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานราชการน้ันด้วย 
2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีได้จัดท าเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือช่ือและตราประทับของเจ้าหน้าท่ี   
    Notary Public หรือหน่วยงานราชการท่ีมี อ านาจตามข้อ 1. ด้วย  
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันท่ียื่นแบบค าขอต่อนายทะเบียน 

  เอกสารประกอบการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักหลักทรัพย์  

http://www.tsd.co.th/


 

 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ F 

 
 

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ F 

 

 
 

 

 
 

ชื่อ:  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ทีอ่ยู:่ เลขท่ี 19 ช้ัน 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตุจักร 
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์:  0-2949-1000 ต่อ 1213 หรือ 1208 

 
 


