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สิง่ที่สงมาดวยลําดับท่ี 3 

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทนุใหแกบุคคลในวงจํากดั (Private Placement) 
 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 ไดมีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 2 ,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 1,653,955,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 4,053,955,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 
2,400,000,000  หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) และบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยจะมีการ
นําเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เพ่ือพิจารณาตอไปน้ัน 

 

 ในการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งเปนนักลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงเปนเร่ืองที่มีนัยสําคัญ ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดเตรียมสารสนเทศท่ีเปนสาระสําคัญตอการตัดสินใจของผูถือหุน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.73/2558 เร่ือง รายการในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน
เพ่ือขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน ไมเกิน 800,000,000 หุน 

ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการ
บริษัทหรือนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทซึ่งเปนบุคคลที่ ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนภายใตเงื่อนไขดังนี้ 

(1) กําหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในชวงท่ีเสนอขายหุนตอผูลงทุน กลาวคือ เปน
ราคาท่ีไมต่ํากวาราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ยอนหลังไม
นอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกัน (ราคาตลาด)  ทั้งนี้ บริษัทอาจกําหนดราคาเสนอขาย
โดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละ 10.0 จากราคาตลาดดังกลาว  หรือไมต่ํากวาราคาท่ีกําหนดโดยผานกระบวนการท่ี
เปดใหผูลงทุนสถาบันแสดงความประสงคที่จะซ้ือหุนท่ีออกใหมของบริษัท ณ ระดับราคาท่ีตองการ (Book Building) ซึ่ง
ผานการสํารวจโดยบริษัทหลักทรัพย ตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การ
อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด  และ 

(2) ราคาดังกลาวจะเปนราคาเสนอขายท่ีไมต่ํากวาราคาท่ีเสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 
(Rights Offering) ในครั้งแรก (หุนละ 35 บาท) และเปนราคาท่ีมีความสมเหตุสมผลเมื่อคํานึงถึงประโยชนและสวนไดเสีย
รวมถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับผูถือหุนเดิมของบริษัท 

ทัง้นี้ การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จะตองไดรับการอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ดวย 

นอกจากนี้ ใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2559 ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 มอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทหรือหรือนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทซึ่ง
เปนบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณากําหนด และ/หรือ แกไขเปล่ียนแปลง
รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับบุคคลในวงจํากัดซึ่งจะตองอยูภายใตบังคับของ
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สิง่ที่สงมาดวยลําดับท่ี 3 

หลักเกณฑและกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยอาจรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (1) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนคร้ังเดียวหรือเปน
ครั้ง ๆ (ภายในระยะเวลา 6 เดือน) ระยะเวลาการเสนอขาย การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน  การกําหนดราคาเสนอขาย การ
ชําระคาหุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว (2) การแตงตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงิน การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม
ทุนดังกลาว รวมทั้งดําเนินการตาง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว และ (3) ลงนามในคําขอ
อนุญาตตาง ๆ คําขอผอนผันตาง ๆ และหลักฐานท่ีจําเปนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน รวมถึง
การจัดการและการย่ืนคําขออนุญาตตาง ๆ คําขอผอนผันตาง ๆ และหลักฐานท่ีจําเปนที่เก่ียวของตอหนวยงานราชการหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และมีอํานาจในการ
ดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวขางตน 

 

2. หลักเกณฑการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 

สําหรับในการการออกและเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดครั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกนัก
ลงทุนในประเภทตางๆ ไดแก นักลงทุนประเภทสถาบันทางการเงิน กองทุนสวนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุน ( Private 

Equity) กองทุนประเภท Hedge Fund นักลงทุนเชิงกลยุทธ (Strategic Investor) รวมท้ังนักลงทุนที่เปนสถาบันทาง
การเงินท่ีไดลงทุนในบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) มากอน เน่ืองจากนักลงทุนดังกลาวมีประสบการณในการ
ลงทุนเปนระยะเวลายาวนาน และไดมีการศึกษาทําความเขาใจในธุรกิจหลายประเภท โดยเฉพาะธุรกิจของบริษัท และ มี
ประสบการณในการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ รวมท้ังมีนโยบายการลงทุนท่ีมุงประสงคจะถือหุนในบริษัทระยะยาวอีกดวย 
โดยนักลงทุนดังกลาวตองมีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทไดจริง ทั้งนี้ นักลงทุนแตละรายจะไมเปน
บุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของกับการทํารายการระหวางกัน 

 
3. วัตถุประสงคของการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด และแผนการใชเงิน 

บริษัทจะนําเงินที่ไดจากการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทั้งหมดไป
ใชเพ่ือปรับโครงสรางเงินทุนและชําระคืนหน้ีเงินกูจากสถาบันการเงินท่ีกลุมบริษทัใชในการเขาซ้ือกิจการของกลุมบริษัท บิ๊ก
ซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“กลุมบ๊ิกซี”) ในสัดสวนรอยละ 97.94 ของหุนท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมด  ซึ่งไดมีการ
กูยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงิน รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ินประมาณ  204,330 ลานบาท (จํานวนน้ีไมรวมดอกเบ้ียและ
คาใชจายตางๆ จากการเขาทํารายการ)   

 
4. ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนเดิมจากการเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 

ผลตอผูถือหุนเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด เชน การลดลงของราคาตลาดของหุน 
(Price Dilution) ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) และการลดลงของสวนแบงกําไร 
(Earnings Per Share (EPS) Dilution) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

กรณีที่ 1 ในกรณีที่บุคคลในวงจํากัด (PP) จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนครบท้ังจํานวน และผูถือหุนใชสิทธิจอง
ซื้อหุนเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน (RO รอบแรก) ครบท้ังจํานวน โดยมีเงื่อนไขในการคํานวณดังตอไปน้ี 
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สิง่ที่สงมาดวยลําดับท่ี 3 

(1) การจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบุคคลในวงจํากัด  (PP) ซึ่งเปนบุคคลที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งหมด 
จํานวน 800,000,000 หุน   

(2) การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนคร้ังแรก  (RO รอบแรก) และ 
ผูถือหุนเดิมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนท้ังหมดจํานวน 1,592,221,000 หุน (ปจจุบัน 
บริษัทมีหุนที่ชําระแลวจํานวน 1,592,221,000 หุน ทําใหมีหุนในการจองซื้อหุนเพ่ิมทุนตามสิทธิจํานวน 
1,592,221,000 หุน) 

กรณีที่ 2 ในกรณีที่บุคคลในวงจํากัด (PP) จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนครบท้ังจํานวน แตผูถือหุนเดิมใชสิทธิ
จองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนไมครบ ดังน้ัน หุนท่ีเหลือจากการจัดสรรดังกลาวอาจจะนํามาจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนอีกคร้ังหน่ึง (RO รอบสอง) โดยมีเงื่อนไขในการคํานวณดังตอไปน้ี  

 

กรณี 2.1 ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการที่ผูถือหุนรายยอยไมใชสิทธิจองซื้อหุนเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน
ครั้งที่ 2 (RO รอบสอง) และบริษัท ทีซีซี คอรปอเรช่ัน จํากัด (“ทีซีซี คอรปอเรชั่น”) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญใชสิทธิจองซื้อหุน
สามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 

 
(1) การจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบุคคลในวงจํากัด (PP) ซึ่งเปนบุคคลที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งหมด 

จํานวน 800,000,000 หุน 

(2) การจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนคร้ังแรก ทีซีซี คอรปอเรช่ัน ใชสิทธิในการจองซื้อหุนตาม
สัดสวนการถือหุนของตัวเองจํานวน 1,175,584,220 และผูถือหุนรายอ่ืนไมใชสิทธิจองซื้อหุน ทําใหมีหุน
ชําระแลว 3,567,805,220 หุน และมีหุนเหลือจากการจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนตามสัดสวนคร้ังแรก (RO รอบ
แรก) เปนจํานวน 416,636,780 หุน 

(3) การจองซื้อหุนเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนครั้งที่ 2 (RO รอบสอง) มีสัดสวนการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม
ทุนในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 0.116776773 หุนใหม (เทากับจํานวนหุนท่ีเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญ
เพ่ิมทุนตามสัดสวนคร้ังแรกหารดวยจํานวนหุนชําระแลวหลังการเพ่ิมทุนตามสัดสวนคร้ังแรก หรือ
เทากับ 416,636,780 หุน หารดวย 3,567,805,220 หุน)  

(4) บุคคลเฉพาะเจาะจงท่ีไดจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนและเขาเปนผูถือหุนของบริษัทซึ่งไดรับสิทธิในการจอง
ซื้อหุนในการจัดสรรหุน RO รอบสอง จองซื้อหุนตามสัดสวนการถือหุนของตนเองในการเสนอขายหุนท่ี
เหลือจากการจัดสรรรอบแรก (RO รอบสอง) จํานวน  93,421,418 หุน ผูถือหุนรายอื่นไมใชสิทธิจองซื้อ
หุน และทีซีซี คอรปอเรช่ันจองซื้อหุนเกินสิทธิ โดยเปนการจองซื้อหุนสวนท่ีเหลือทั้งหมด 323,215,362 

หุน (โดยเปนการจองซ้ือตามสิทธิ 274,561,863 หุนและจองซื้อเกินสิทธิ 48,653,499 หุน)  

กรณี 2.2 ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการที่ผูถือหุนรายยอยไมใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนใน
การเสนอขายหุนครั้งที่สอง (RO รอบสอง) และบุคคลเฉพาะเจาะจงและเขาเปนผูถือหุนของบริษัทซึ่งไดรับสิทธิในการจอง
ซื้อหุนในการจัดสรรหุน RO รอบสองไดใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเกินสวนเพื่อซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว  
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(1)  การจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบุคคลในวงจํากัด (PP) ซึ่งเปนบุคคลที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งหมด 
จํานวน 800,000,000 หุน 

(2) การจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนคร้ังแรก ทีซีซี คอรปอเรช่ัน ใชสิทธิในการจองซื้อหุนตาม
สัดสวนการถือหุนของตัวเองจํานวน 1,175,584,220 และผูถือหุนรายอ่ืนไมใชสิทธิจองซื้อหุน ทําใหมีหุน
ชําระแลว 3,567,805,220 หุน และมีหุนเหลือจากการจองซื้อหุนเพ่ิมทุนตามสัดสวนคร้ังแรก (RO รอบ
แรก) เปนจํานวน 416,636,780 หุน 

(3) การจองซื้อหุนเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนครั้งที่ 2 (RO รอบสอง) มีสัดสวนการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม
ทุนในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 0.116776773 หุนใหม (เทากับจํานวนหุนที่เหลือจากการจัดสรรหุนสามัญ
เพ่ิมทุนตามสัดสวนคร้ังแรกหารดวยจํานวนหุนชําระแลวหลังการเพ่ิมทุนตามสัดสวนคร้ังแรก หรือ
เทากับ 416,636,780 หุน หารดวย 3,567,805,220 หุน) 

(4) ทีซีซี คอรปอเรช่ันไดจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิจํานวน 274 ,561,863 หุน ผูถือหุนรายอ่ืนไมใช
สิทธิจองซ้ือหุน และบุคคลเฉพาะเจาะจงและเขาเปนผูถือหุนของบริษัทซึ่งไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนใน
การจัดสรรหุน RO รอบสองไดจองซ้ือหุนเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนของตนในการเสนอขายหุน RO 

รอบสอง โดยเปนการจองซ้ือหุนท่ีเหลือทั้งหมดจํานวน142,074,917 หุน (โดยเปนการจองซ้ือตามสิทธิ 
93,421,418 หุนและจองซื้อเกินสิทธิ 48,653,499 หุน) 

 

1. ผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) 

กรณีที่ 1 มีผลกระทบรอยละ 20.1 กรณีที่ 2.1 มีผลกระทบ รอยละ 22.4 และกรณีที่ 2.2 มีผลกระทบรอยละ 23.6 

 

สูตรการคาํนวณการลดลงของสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) 

 =  จํานวนหุนทีเ่สนอขายคร้ังนี ้

 จํานวนหุนชําระแลว + จาํนวนหุนท่ีเสนอขายในคร้ังนี้ 

 

ในกรณีที่ 1 การลดลงของสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) 

= 800,000,000 = รอยละ 20.1 

 1,592,221,000+2,392,221,000   
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ในกรณีที่ 2.1 การลดลงของสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Control Dilution)  
= 800,000,000+93,421,418 = รอยละ 22.4 

 1,592,221,000+2,392,221,000   

 

ในกรณีที่ 2.2 การลดลงของสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Control Dilution)  
= 800,000,000+142,074,917 = รอยละ 23.6 

 1,592,221,000+2,392,221,000   

  

2. ผลกระทบดานการลดลงของสวนแบงกําไรของผูถือหุนเดิม (EPS dilution )  
ทั้งกรณีที่ 1 กรณีที่ 2.1 และกรณีที่ 2.2 มีผลกระทบรอยละ 60.0 
สูตรการคาํนวณการลดลงของสวนแบงกําไรของผูถือหุนเดิม (EPS dilution ) 

= EPS กอนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย 

 EPS กอนเสนอขาย 

 

โดย 

EPS กอนเสนอขาย = กําไรสุทธ ิ = 2,787.53 ลานบาท  = 1.7507 บาทตอหุน 

   จํานวนหุนชําระแลว  1,592.22 ลานหุน 

 กําไรสุทธิคิดจากกาํไรสุทธิ 12 เดือนยอนหลัง ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2558 ถงึวันท่ี 31 มีนาคม 2559 

และ 

EPS หลังเสนอขาย = กําไรสุทธ ิ

  จํานวนหุนชําระแลว + จาํนวนหุนท่ีเสนอขายในคร้ังนี้ 

 = 2,787.53 ลานบาท  = 0.6996 บาทตอหุน 

  1,592.22 ลานหุน + 2,392.22 ลานหุน 
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ดังนั้น การลดลงของสวนแบงกาํไรของผูถือหุนเดมิ (Earning per share dilution หรือ EPS dilution ) 

= 1.7507 – 0.6996 = รอยละ 60.0 

 1.7507 

3. ผลกระทบดานการลดลงของราคาตลาดของหุน (Price dilution )  

ทั้งกรณีที่ 1 กรณีที่ 2.1 และกรณีที่ 2.2 มีผลกระทบรอยละ 4.4 

สูตรการคาํนวณการลดลงของราคาตลาดของหุน (Price dilution) 

= ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

 ราคาตลาดกอนการเสนอขาย 

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขาย  
= (ราคาตลาด x จํานวนหุนชําระแลว) – (ราคาเสนอขาย x จํานวนหุนที่เสนอขายในคร้ังนี)้ 

 จํานวนหุนชําระแลว + จาํนวนหุนท่ีเสนอขายในคร้ังนี้ 

= (37.75 x 1,592,221,000) – (35.00 x 2,392,221,000) = 36.10 บาทตอหุน 

  1,592,221,000 + 2,392,221,000 

ดังนั้น การลดลงของราคาตลาดของหุน (Price dilution) 

= 37.75 – 36.10  = รอยละ 4.4 

 37.75  

หมายเหตุ ภายใตสมมติฐานท่ีราคาเสนอขายหุนใหกับบุคคลในวงจํากัด (PP) การเสนอขายหุน RO รอบแรก และ 
RO รอบสอง เทากับ 35.00 บาทตอหุน และราคาตลาดเทากับ 37.75 บาทตอหุนอางอิงตามราคาปด
ของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย  ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีคณะกรรมการบริษทัมี
มติออกและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนในคร้ังนี้  

 

 แมวาในการเสนอขายหุนสามัญใหกับบุคคลในวงจํากัดจะทําใหเกิดการลดลงของสัดสวนการถือหุน 
(Control Dilution) การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) รวมทั้งการลดลงของสวนแบงกําไร (EPS Dilution) ตาม
รายละเอียดท่ีกลาวขางตน อยางไรก็ดี การเพ่ิมทุนขางตนจะชวยใหบริษัทมีโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม ชวยลดภาระหนี้
และคาใชจายจากการกูยืมเงิน สงผลใหบริษัทมีสถานะทางการเงินท่ีมั่นคงและมีความพรอมสําหรับการพิจารณาโอกาสใน
การขยายธุรกิจหรือการลงทุนเพ่ิมเติมในอนาคต สงผลใหผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากมูลคาของกิจการท่ีเพ่ิมขึ้น รวมถึง
ผลประกอบการและเงินปนผลของบริษัทในระยะยาว 
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 นอกจากน้ี การเพ่ิมทุนตามแผนการปรับโครงสรางเงินทุนของบริษัทขางตนยังมีสวนชวยในการปรับลดอัตราสวน
หนี้สินของบริษัท (Leverage ratio)ใหอยูในระดับที่เปนไปขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญากูยืมเงินระยะส้ันจาก
สถาบันการเงินท่ีใชในการเขาซ้ือกิจการของกลุมบิ๊กซี (จํานวนท้ังส้ินประมาณ  204,330 ลานบาท ซึ่งไมรวมดอกเบี้ยและ
คาใชจายตางๆ จากการเขาทํารายการ) ซึ่งกําหนดใหสัดสวนของหน้ีสินที่มีดอกเบ้ียตอกําไรจากการดําเนินงานกอน
ดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา คาตัดจําหนาย และคาเชาท่ีปรับปรุงแลว (Net Interest Bearing Debt to 

Adjusted EBITDA: Net Debt to EBITDA ratio) ไมเกิน 5:1 และสัดสวนของหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุนท้ังหมด 
(Net Debt to Equity ratio)ไมเกิน 2:1 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559   ซึ่งหากไมมีการเพ่ิมทุนดังกลาว บริษัทมีความ
จําเปนตองพิจารณาการปรับโครงสรางเงินทุนของบริษัทโดยวิธีการอื่น เพ่ือมิให สัดสวนหน้ีสินตอทุนของบริษัทไมเปนไป
ตามขอกําหนดของสัญญาและอาจถือเปนเหตุผิดนัดเงินกูตามสัญญาได  

 

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด 

(1) เหตุผลและความจําเปนของการเพ่ิมทุน 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

และออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท เพ่ือ
นําเงินจากการเพ่ิมทุนใหกับบุคคลในวงจํากัดดังกลาว (ซึ่งรวมถึงเงินจากการเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือ
หุน (Rights Offering) มาดําเนินการปรับโครงสรางเงินลงทุนของบริษัท โดยนําเงินที่ไดรับจะนําไปชําระคืนเงินกูระยะส้ัน
ใหกับสถาบันทางการเงินที่กลุมบริษัทไดกูเงินมาเพ่ือใชในการเขาซ้ือกิจการกลุมบิ๊กซี ตามท่ีกลาวมาขางตน ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหบุคคลในวงจํากัดที่จะไดรับการจัดสรรหุนในคร้ังนี้  ตองเปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรร
หุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ท่ีกําหนดไวในหัวขอ 2 ที่กลาวขางตน   

(2) ความเปนไปไดของแผนการใชเงินเพิ่มทุนที่ไดจากการเสนอขายหุน 
บริษัทคาดวาจะดําเนินการออกและเสนอขายหุนใหกับบุคคลในวงจํากัด รวมทั้งไดรับเงินจากการ

เสนอขายหุนเพ่ิมทุนดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2559 (ซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลาใกลเคียงกับการจัดสรร
หุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)) โดยบริษัทจะนําเงินท่ีไดรับการจากการเพ่ิม
ทุนใหกับบุคคลในวงจํากัดท้ังหมด ไปชําระคืนเงินกูเงินกูระยะส้ันใหกับสถาบันทางการเงินโดยเร็วเพ่ือลดภาระดอกเบ้ีย 

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน และ
โครงการที่จะดําเนินการ รวมท้ังความเพียงพอของแหลงเงินทุน 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับบุคคลใน

วงจํากัด (Private Placement) และผูถือหุนตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) เปนสวน
หนึ่งของการปรับโครงสรางเงินทุนตามแผนการปรับโครงสรางเงินทุนของบริษัทซึ่งจะนําเงินทุนที่ไดชําระคืนหน้ีเงินกูจาก
สถาบันการเงินท่ีกลุมบริษัทใชในการเขาซ้ือกิจการของกลุมบิ๊กซี  โดยเม่ือรวมกับการออกและเสนอขายหุนกู ตั๋วแลกเงิน 
(B/E) และ/หรือการกูเงินจากสถาบันการเงินซ่ึงบริษัทจะดําเนินการไปควบคูกันเพ่ือใชในการปรับโครงสรางเงินกูยืม 
(refinancing) ในวงเงินรวมไมเกิน 130,000 ลานบาท (ซึ่งไมนับรวมวงเงินหุนกูและวงเงินสินเช่ือกลุมบริษัทในปจจุบันใน
สวนอ่ืนที่ไมเก่ียวกับสินเช่ือที่กลุมบริษัทใชในการเขาลงทุนในหุนของกลุมบิ๊กซี) จะมีความเพียงพอในการดําเนินการปรับ
โครงสรางเงินทุนของบริษัท  
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(4) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตาม
แผนการใชเงินหรือโครงการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา เงินที่บริษัทไดรับจากการเพิ่มทุนจะชวยเสริมสรางความ
แข็งแกรงทางการเงินและโครงสรางเงินทุนใหกับบริษัท และชวยลดภาระดอกเบ้ียจายใหกับบริษัทในอนาคตหลังการเพ่ิม
ทุนเสร็จสิ้น  

 

(5) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่ไมสามารถเสนอขายใหกับบุคคลใน
วงจํากัดไดครบจํานวน  
คณะกรรมการบริษัทไดคํานึงถึงผลกระทบดังกลาว จึงไดมีมติกําหนดใหหุนที่เหลือจากการเสนอ

ขายใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) สามารถนํามาจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตอไป 

 
(6) ความเหมาะสมของราคาเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด ที่มาของการกําหนดราคา

เสนอขาย เหตุผลและความจําเปนในการเสนอขายหุนที่ออกใหมแกบุคคลในวงจํากัด
ดังกลาว   
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและมีความเห็นวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับบุคคล

ในวงจํากัดจะมีความเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได เน่ืองจากราคาเสนอขายหุนใหกับบุคคลในวงจํากัดดังกลาว จะถูก
กําหนดข้ึนตามสภาวะตลาดในราคาที่ดีที่สุดในชวงท่ีเสนอขายหุนตอผูลงทุน กลาวคือ เปนราคาท่ีไมต่ํากวาราคาถัวเฉล่ีย
ถวงนํ้าหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกัน 
(ราคาตลาด)  ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทอาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละ 10.0 จาก
ราคาตลาดดังกลาว  หรือไมต่ํากวาราคาท่ีกําหนดโดยผานกระบวนการท่ีเปดใหผูลงทุนสถาบันแสดงความประสงคที่จะซื้อ
หุนทีอ่อกใหมของบริษัท ณ ระดับราคาท่ีตองการ (Book Building) ซึ่งผานการสํารวจโดยบริษัทหลักทรัพย ตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอ
บุคคลในวงจํากัด  และราคาดังกลาวจะเปนราคาเสนอขายท่ีไมต่ํากวาราคาที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือ
หุน (Rights Offering) ในครั้งแรก (หุนละ 35 บาท)  

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นวาการเสนอขายหุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัดเปนการเพ่ิม
สภาพคลองในการซ้ือขายหุนสามัญของบริษัทใหมากข้ึน ซึ่งจะชวยเพ่ิมความนาสนใจของนักลงทุนทั่วไปอีกดวย 

 

6. คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท 

ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่ม
ทุน โดยกระทําการ หรือละเวนการกระทําการใดอันเปนการไมปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวและกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท 
บริษัทสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนจากกรรมการคนน้ันได แตหากบริษัทไมเรียกรองคาสินไหมทดแทนดังกลาว ผูถือหุน
ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจะแจงใหบริษัทดําเนินการเรียกรองได และหาก
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บริษัทไมดําเนินการตามท่ีผูถือหุนแจง ผูถือหุนน้ันๆ สามารถฟองเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัท 
ไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) นอกจากนี้ หากการ
กระทําการหรือละเวนกระทําการใดของกรรมการ อันเปนการไมปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ
ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท ใน
เร่ืองที่เก่ียวกับการเพ่ิมทุนนั้นเปนเหตุใหกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดประโยชนไปโดยมิชอบ บริษัท 
อาจฟองเรียกใหกรรมการรับผิดชอบในการสงคืนประโยชนดังกลาวแกบริษัทได หรือผูถือหุนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียง
รวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทจะแจงใหบริษัทดําเนินการดังกลาวได ซึ่งหาก
บริษัทไมดําเนินการตามท่ีผูถือหุนแจงภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง ผูถือหุนดังกลาวสามารถใชสิทธิฟองเรียกคืน
ประโยชนจากกรรมการน้ันแทนบริษัทไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) 
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