(F10-7) (หลังได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

แบบคำขอถอนหุ้น
ออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)
วันที่ 16 มิถุนำยน 2560

เรียน คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้ ำ พเจ้ ำ บริ ษั ท บิ๊ ก ซี ซู เปอร์ เซ็ น เตอร์ จ ำกั ด (มหำชน) มี ชื่ อ ภำษำอั ง กฤษว่ ำ Big C
Supercenter Public Company Limited ขอยื่นคำขอถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท
1.1

หุ้นสำมัญ/หุ้นบุริมสิทธิ
1.1.1 จำนวน 825,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท
รวม 8,250,000,000 บำท
1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 3 มกรำคม 2535 .
1.1.3 รำคำซื้อขำยหุ้นครั้งหลังสุด 222 บำท/หุ้น เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2560
1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภำพ
-ไม่มี1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
-ไม่มี1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)
-ไม่มี-

.
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2. กำรได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ที่ประชุมใหญ่สำมัญ/วิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2560 ได้มีมติให้ถอนหุ้น
ของบริษัทออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
2.1 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,992 รำย 825,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่ำสุด ณ
วันที่ 29 พฤษภำคม 2560)
2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นรำยย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่ำ 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้วแต่ไม่ต่ำกว่ำ 1
หน่วยกำรซื้อขำย 1,375 รำย 17,002,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของทุนเรียกชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันปิด
สมุดทะเบียนล่ำสุด ณ วันที่ 29 พฤษภำคม 2560)
2.3 จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง.....175....... รำย
2.4 จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและมอบฉันทะ 403 รำย 818,930,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
99.2643 ของทุนเรียกชำระแล้ว
2.5 จำนวนผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบให้ถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 378 รำย
818,858,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ . 99.2555. ของทุนเรียกชำระแล้ว
2.6 จำนวนผู้ถือหุ้นที่คัดค้ำนกำรถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 25 รำย 71,458 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.0086 ของทุนเรียกชำระแล้ว
3. เหตุผลและข้อเท็จจริงของกำรขอถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
บริษัทได้รับข้อเสนอจำกกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) (“กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ”
หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่โดยถือหุ้นในบริษัทผ่ำนบริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ จำกัด และ บริษัท เสำวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด ในสัดส่วนรวมทั้งสิ้นประมำณร้อยละ 97.94 ของหุ้นที่
ออกจำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีควำมประสงค์ที่จะเพิกถอนหลั กทรัพย์ของบริษัทออกจำกกำร
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อแก้ไขปัญหำ
และลดภำระค่ำธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้นจำกกำรกระจำยกำรถือหุ้นไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรดำรงสถำนะ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใต้ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่องกำรรับหุ้นสำมัญหรือ
หุ้นบุริ มสิ ทธิเป็น หลั กทรัพ ย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (“เกณฑ์ ดำรงสถำนะ”) ทั้งนี้ เนื่ องจำกในปั จจุบั น
บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรำยย่อยคิดเป็นประมำณร้อยละ 2.06 ของทุนที่ออกและจำหน่ำยแล้วของบริษัท
เท่ำนั้น บริษัทจึงมีสัดส่วนกำรกระจำยกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยย่อยไม่ครบถ้วนตำมเกณฑ์ดำรงสถำนะ
ซึ่งเกณฑ์ดังกล่ำวกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 150 รำย และผู้
ถือหุ้นดังกล่ำวจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน และ
ในขณะนี้ กล่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ยังไม่มีนโยบำยที่จะลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัททำให้บริษัทไม่
สำมำรถแก้ไขสัดส่วนกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยให้เป็นไปตำมเกณฑ์ดำรงสถำนะได้
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ทั้ ง นี้ ผู้ ท ำค ำเสนอซื้ อ จะด ำเนิ น กำรท ำค ำเสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง หมดของบริ ษั ท เพื่ อ เพิ ก ถอน
หลักทรัพย์ของบริษัทออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยหลังเมื่อเงื่อนไข
ดังกล่ำวต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน (“เงี่อนไขบังคับก่อน”)
(1)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจำกกำรเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และ

(2)

กำรเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ได้รับอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลำดหลักทรัพย์ฯ สถำบัน
กำรเงิน และคู่สัญญำอื่นๆ ตำมสัญญำที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น)

โดยในกำรนี้ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เพิกถอนหลักทรัพย์
ของบริษัทออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยกลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์จะ
ดำเนินกำรให้มีกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เพื่อเพิก ถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออก
จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพ ย์ฯ ที่รำคำเสนอซื้อหุ้นสำมั ญของบริษัทในรำคำ
225.00 บำทต่อหุ้ น ซึ่ งรำคำดั งกล่ ำวเป็ นรำคำที่ไ ม่ ต่ำกว่ำรำคำสู งสุ ด ที่ ค ำนวณได้ ภ ำยใต้ห ลั กเกณฑ์ ที่
กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
ในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร
4. กำรดำเนินกำรเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อำจแปลงสภำพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทจำกผู้ถือ
หุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นกำรทั่วไป
4.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อ พร้อมควำมสัมพันธ์กับบริษัท
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) (“BJC”) และ/หรือ บริษัทย่อยในกลุ่มของ BJC (บริษัทใด
บริษัทหนึ่งหรือหลำยบริษัทร่วมกัน) ซึ่ง BJC เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่โดย ณ วันที่ 29 พฤษภำคม 2560
BJC ถือหุ้นในบริษัทผ่ำนบริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท เสำวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด ใน
สัดส่วนรวมทั้งสิ้นประมำณร้อยละ 97.94 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัท
4.2

รำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์) หุ้นสำมัญ 225.00 บำทต่อหุ้น

4.3

ชื่อที่ปรึกษำทำงกำรเงินของผู้เสนอซื้อ

4.4

ชื่อที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

4.5

กำหนดกำรเสนอซื้อหลักทรัพย์ กำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเริ่มประมำณเดือนกรกฎำคม
ของปี 2560 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3 โดยจะมี
ระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื้อเท่ำกับ 45 วันทำกำร

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

.
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5. ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีมติให้ถอนหุ้นของบริษัทจำกกำรเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน (วันที่ 29 พฤษภำคม 2560)

ชื่อ
บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท เสำวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด
กองทุนเปิดอเบอร์ดีนโกรท
กองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุ้นระยะยำว
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแค็พ
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES, LONDON BRANCH
กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมำร์ทแคปปิตอล
เพื่อกำรเลี้ยงชีพ
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES SINGAPORE BRANCH
HSBC BANK PLC-WEST
YORKSHIRE PENSION FUND 4TH
FLOOR BRITANNIA HOUSE HALL
INGS BRADFORD BD1 1HX

สัญชำติ
ไทย
ไทย
-

อำชีพ
-

จำนวนหุ้น % กำรถือหุ้น
589,711,813
71.48
218,280,000
26.46
2,313,500
0.28
2,264,600
0.27
1,489,219
0.18
1,451,400
0.18
1,262,700
0.15

-

-

1,072,800

0.13

-

-

781,200

0.09

-

-

625,000

0.08

6. คณะกรรมกำรของบริษัท ณ วันที่ 16 มิถุนำยน 2560
ชื่อ
1. นำยเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. คุณหญิงวรรณำ สิริวัฒนภักดี
3. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช
4. พลตำรวจเอก เอก อังสนำนนท์
5. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน
6. นำยวัชรำ ตันตริยำนนท์
7. นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง
8. นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
9. นำยวีระวงค์ จิตต์มิตรภำพ
10. นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์

ตำแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท /
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
รองประธำนคณะกรรมกำรบริษัท /
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

% กำรถือหุ้น
-
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ชื่อ
11. นำยอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

12. นำงฐำปณี เตชะเจริญวิกุล
13. นำงวิภำดำ ดวงรัตน์
14. นำงสำวสุรีรัตน์ ศิลป์สกุลสุข

ตำแหน่ง
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร /
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

% กำรถือหุ้น
-

-

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำสำรสนเทศในแบบคำขอนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประกำร

ลำยมือชื่อ............................................... กรรมกำรผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อ
(นำยอัศวิน เตชะเจริญวิกุล) แทนบริษัท
ตำแหน่งกรรมกำร

.

ลำยมือชื่อ............................................... กรรมกำรผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อ
(นำงสำวสุรีรัตน์ ศิลป์สกุลสุข) แทนบริษัท
ตำแหน่งกรรมกำร

.

