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วันท่ี 14 มิถุนายน 2559 

เร่ือง หนังสือบอกกลาวนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2559 

เรียน ทานผูถือหุน 
 บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคม  2559 ไดมีมติ ใหนัดประชุมวิสามัญ ผูถือหุ น  ค ร้ัง ท่ี  2 /2559  ในวันพุ ธ ท่ี  29 มิถุนายน  2559  
เวลา 15.00 น . ณ  หองประชุม  1201 - 1202 ชั้น  12 อาคารเบอรล่ี ยุคเกอร เลขท่ี  99 ซอยรูเบีย  ถนนสุขุมวิท  42  
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559 

 ขอเท็จจรงิและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 จัดขึ้นเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2559 
โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และกระทรวงพาณิชย ตามที่กฎหมาย
กําหนด ตลอดจนไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท เรียบรอยแลว (ส่ิงที่สง 
มาดวยลําดับท่ี 1) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่  
1/2559 ไดจัดทําข้ึนอยางถูกตองและครบถวนตามมติของที่ประชุมผูถือหุน
สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาวตามที่เสนอ 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จํานวน 360,434,444 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
2,014,389,444 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 1,653,955,000 บาทโดยการตัดหุนสามัญท่ียังไมได
จําหนายของบริษัท จํานวน 360,434,444 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท และพิจารณาแกไข
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 (ทุนจดทะเบียน) ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ขอเท็จจรงิและเหตุผล ตามที่บริษัทประสงคจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระที่ 
3 ภายใตบทบัญญัติมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  
พ .ศ . 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) กําหนดวาบริษัทจะเพ่ิมทุน 
ที่จดทะเบียนโดยการออกหุนใหมไดตอเม่ือหุนทั้งหมดไดออกจําหนายและ
ไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 360,434,444 หุน
มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,014,389,444 บาท
เปน 1,653,955,000 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท 
(ไมรวมหุนท่ีจัดสรรไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน
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สามัญของบริษัทท่ีออกใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัท
ยอย ตามโครงการ Employee Stock Option Program) 

นอกจากนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทตอง
แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เร่ือง ทุนจดทะเบียน โดยใหใชขอความ
ดังตอไปน้ีแทน 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 1,653,955,000 บาท  (หน่ึงพันหกรอยหาสิบสาม 
  ลานเกาแสนหาหม่ืนหาพัน 
  บาท) 

 แบงออกเปน 1,653,955,000 หุน (หน่ึงพันหกรอยหาสิบสาม 
   ลานเกาแสนหาหม่ืนหาพัน 
   หุน) 

 มูลคาหุนละ                        1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกเปน: 

 หุนสามัญ 1,653,955,000 หุน (หน่ึงพันหกรอยหาสิบสาม 
   ลานเกาแสนหาหม่ืนหาพัน 
   หุน) 

 หุนบุริมสิทธ ิ                       -   หุน ( - )” 

ทั้งนี้ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาใหอนุมัติใหบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพ่ือใหเปนไปตาม
คําส่ังของนายทะเบียน 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัท จํานวน 360,434,444 หุนมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,014,389,444 บาทเปน 1,653,955,000 บาท 
โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท (ไมรวมหุนที่จัดสรรไวเพ่ือ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีออก
ใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ตามโครงการ 
Employee Stock Option Program) และอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ 
ขอ 4 (ทุนจดทะเบียน) ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย
ละเอียดตามที่เสนอ 
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 หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 2 ,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 1,653,955,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 4,053,955,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ
เพ่ิมทุน จํานวน 2,400,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท และพิจารณาแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 4 (ทุนจดทะเบียน) ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ขอเท็จจรงิและเหตุผล สืบเน่ืองจากแผนปรับโครงสรางเงินทุนของบริษัทและการชําระคืนหนี้เงินกูจาก
สถาบันการเงินท่ีกลุมบริษัทใชในการเขาซ้ือกิจการของกลุมบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร
เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) รวมทั้ง การใชเงินลงทุนในการดําเนินงาน และ/หรือ 
ขยายธุรกิจ และ/หรือ เปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงมีความ
ประสงคที่จะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 2,400,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,653,955,000 บาท เปน 4,053,955,000 บาท โดย
การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 2,400,000,000  หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุน
ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) และบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) 

นอกจากน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทตอง
แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เร่ือง ทุนจดทะเบียน โดยใหใชขอความ
ดังตอไปน้ีแทน 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 4,053,955,000 บาท  (ส่ีพันหาสิบสามลานเกา 
  แสนหาหม่ืนหาพันบาท) 

 แบงออกเปน 4,053,955,000 หุน (ส่ีพันหาสิบสามลานเกา 
   แสนหาหม่ืนหาพันหุน) 

 มูลคาหุนละ                        1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกเปน: 

 หุนสามัญ 4,053,955,000 หุน (ส่ีพันหาสิบสามลานเกา 
   แสนหาหม่ืนหาพันหุน) 

 หุนบุริมสิทธ ิ                       -   หุน ( - )” 

 

ทั้งนี้ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาใหอนุมัติใหบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ



 
 
 

4
 

การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพ่ือใหเปนไปตาม
คําส่ังของนายทะเบียน 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,653,955,000 บาท เปน 4,053,955,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ 
เพ่ิมทุนจํานวน 2,400,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท พื่อรองรับ
การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละราย
ถืออยู (Right Offering) และบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามที่
เสนอ และอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให
สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

 หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 2,400,000,000 หุน ใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) และผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 

สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท ในวาระท่ี 3 ขางตน จึงขอเสนอใหที่
ประชุมพิจารณอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 2,400,000,000 
หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 800,000,000 หุน ใหแกบุคคลใน

วงจํากัด (Private Placement) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท 
โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนภายใต
เงื่อนไขดังนี้ 

(ก) กําหนดราคาเสนอขายในราคาท่ีดีที่สุดตามสภาวะตลาดในชวงท่ี
เสนอขายหุนตอผูลงทุน กลาวคือ เปนราคาท่ีไมต่ํากวาราคาถัวเฉล่ีย
ถวงนํ้าหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทํา
การติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกัน (ราคาตลาด)  ทั้งนี้ 
บริษัทอาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอย
ละ 10.0 จากราคาตลาดดังกลาว หรือไมต่ํากวาราคาท่ีกําหนดโดย
ผานกระบวนการท่ีเปดใหผูลงทุนสถาบันแสดงความประสงคที่จะซื้อ
หุนท่ีออกใหมของบริษัท ณ ระดับราคาท่ีตองการ (Book Building) 
ซึ่งผานการสํารวจโดยบริษัทหลักทรัพย ตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให
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บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด  และ 

(ข) ราคาดังกลาวจะเปนราคาเสนอขายท่ีไมต่ํากวาราคาท่ีเสนอขายตอ 
ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในครั้งแรก 
(หุนละ 35 บาท) และเปนราคาท่ีมีความสมเหตุสมผลเม่ือคํานึงถึง
ประโยชนและสวนไดเสียรวมถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับผูถือหุนเดิม
ของบริษัท 

รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) (สิ่งที่สง
มาดวย 2) และสารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) (ส่ิงที่สงมาดวย 3) 

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 
จะตองไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ดวย 

2) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือ (จํานวนไมเกิน 1,600,000,000 หุน) 
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights 
Offering) ทั้งนี้ บริษัทกําหนดสัดสวนการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนในอัตรา 
1 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม (ปจจุบัน จํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท
เทากับ 1,592,221,000 หุน) ในราคาเสนอขายหุนละ 35 บาท ซึ่งเปน
ราคาท่ีใหสวนลดจากราคาปดของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย  ณ 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติในเรื่องนี้  
(ราคาปดของหุนของบริษัท ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 เทากับ 37.75 
บาท ดังนั้น ราคาเสนอขายหุนละ 35 บาทดังกลาวจึงคํานวณเปนราคาท่ี
ใหสวนลดในอัตรารอยละ 7.28 ของราคาปดขางตน) และกําหนดวันจอง
ซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทสําหรับการเสนอขายในครั้งแรกในชวงวันที่ 
13, 14, 15, 20 และ 21 กรกฎาคม 2559 (รวม 5 วันทําการ)  โดยบริษัท
ไดกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตาม
สัดสวนการถือหุน (Record Date) ตามขอ 2) น้ี ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 
(Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มิถุนายน 2559  

3) ในกรณีที่มีหุนสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด
ตามขอ 1) และ/หรือมีหุนสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิมตามสัดสวนสําหรับการเสนอขายตามขอ 2)  บริษัทอาจจัดสรรหุน
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สามัญเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือดังกลาวท้ังหมดหรือบางสวนเพ่ือเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่มีผูถือหุนแตละรายถืออยู 
(Rights Offering) อีกคร้ังหนึ่ง โดยจะมีการกําหนดรายละเอียดตางๆ 
ทั้งหมดที่เก่ียวของกับการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวน (Rights Offering) ในครั้งที่สองนี้อีกคร้ัง อาทิ สัดสวนการจัดสรร 
ราคาเสนอขาย  วันจองซื้อ วันกําหนดสิทธิในการจองซ้ือหุนเพ่ิมทุน 
(Record Date) ฯลฯ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการของ
บริษัทจะกําหนดและแจงขอมูลใหผูถือหุนทราบลวงหนาอีกคร้ัง 

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะเปนราคาตามท่ีคณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายกําหนด ซึ่งจะเปนราคาท่ีไมต่ํากวาราคาเสนอขายแบบ Rights 
Offering ในครั้งแรกตามขอ 2) และไมสูงกวาราคาท่ีเสนอขายหุนสามัญ
เพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดตามขอ 1) 

ในการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนแบบ Rights Offering นี้ บริษัท ทีซีซี คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (“ทีซีซี คอรปอเรช่ัน”) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
ไดแสดงความจํานงท่ีจะจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน
ของตน และในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการจองซ้ือสําหรับการเสนอขายในแต
ละคร้ัง ทีซีซี คอรปอเรช่ันอาจจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนเกินสวนจนกวาจะ
ไมมีหุนเหลือจากการจัดสรรอีกตามความจําเปนในการใชเงินทุนของ
บริษัท  แตในกรณีท่ีการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนเกินสวนดังกลาวสงผลให
สัดสวนการถือหุนในบริษัทของ ทีซีซี คอรปอเรช่ัน ขามจุดที่ตองทําคํา
เสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการภายใตประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเก่ียวกับการครอบงํากิจการ ทีซีซี 
คอรปอเรช่ัน จะจองซื้อหุนสามัญเกินสวนขางตนภายใตเงื่อนไขวา ทีซีซี 
คอรปอเรช่ัน ไดรับผอนผันหนาท่ีในการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมด
ของกิจการตามหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว 

นอกจากน้ี เสนอใหคณะกรรมการบริษัทหรือนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 
ประธานเจาหนา ท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ของบริษั ท   
ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการ 
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พิจารณากําหนด และ/หรือ  แกไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด ตามขอ 
1) และ/หรือ ผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Rights Offering) ตามขอ 2) และ 
3) ดังกลาวไดซึ่งจะตองอยูภายใตบังคับของหลักเกณฑและกฎหมายที่
เก่ียวของ โดยอาจรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (1) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม
ทุนเปนครั้งเดียวหรือเปนครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรร
หุนสามัญเพ่ิมทุน  การกําหนดราคาเสนอขาย (สําหรับการจัดสรรหุนตาม
ขอ 1) และ/หรือ 3) ขางตน) วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ
และไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน (Record Date) สําหรับหุนสามัญ
เพ่ิมทุนที่บริษัทจะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (Rights Offering) (สําหรับ
การจัดสรรหุนตามขอ 3)) การชําระคาหุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียด
อื่น ๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว (2) การแตงตั้งที่
ปรึกษาทางการเงิน การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสาร
และสัญญาตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 
รวมทั้งดําเนินการตาง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน
ดังกลาว และ (3) ลงนามในคําขออนุญาตตาง ๆ คําขอผอนผันตาง ๆ และ
หลักฐานท่ีจําเปนที่เกี่ยวของกบัการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 
รวมถึงการจัดการและการย่ืนคําขออนุญาตตาง ๆ คําขอผอนผันตาง ๆ 
และหลักฐานท่ีจําเปนที่เก่ียวของตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควร
เก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวขางตน 

ทั้งนี้ รายการในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการออกและ
เสนอขายหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
73/2558 ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) (ส่ิงที่สงมาดวย 3) 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุน
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 2,400,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 
1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขางตน 

 หมายเหตุ 

 

มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมตัิดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทในวงเงินไมเกิน  130,000 ลานบาท หรือสกุลเงินอ่ืนใน
จํานวนเทียบเทา 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากบริษัทประสงคจะนําเงินที่ไดรับจากการออกและเสนอขายหุนกู
ไปชําระคืนหน้ีเงินกูซึ่งมีอยูในปจจุบัน และ/หรือ ใชในการดําเนินงาน และ/
หรือ  ขยายธุรกิจ  และ/หรือ  เปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท  หรือเพ่ือ
วัตถุประสงคอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จึงเสนอใหที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกหุนกูในวงเงินไมเกิน 130,000 ลานบาท หรือ
สกุลเงินอ่ืนในจํานวนเทียบเทา ทั้งนี้ วงเงินรวมของหุนกูและวงเงินสินเช่ือที่
บริษัทจะกูจากสถาบันการเงิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะไมเกินจํานวน 130,000 
ลานบาท (ไมนับรวมวงเงนิหุนกูและวงเงนิสินเชื่อกลุมบริษัทในปจจุบันในสวน
อื่นที่ไมเก่ียวกับสินเช่ือที่กลุมบริษัทใชในการเขาลงทุนในหุนของบริษัท บิ๊กซี 
ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และกิจการท่ีเก่ียวของ) 
วัตถุประสงค: เพ่ือนําเงินที่ไดรับจากการออกและเสนอขายหุนกูไป

ชําระคืนหน้ีเงินกูซึ่งมีอยูในปจจุบัน และ/หรือ ใชในการ
ดําเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เปนเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท หรือเพ่ือวัตถุประสงคอื่นๆ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

 

ชนดิ: 
 

หุนกูทุกประเภทและรูปแบบ ไมวาจะเปนชนิดระบุชื่อผู
ถือหรือไมระบุชื่อ มีหรือไมมีหลักประกันหรือผูค้ําประกัน 
มีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู ดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะ
ออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว และปจจัยอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ 

สกุลเงนิ: เงินบาท  และ/หรือ  เงินสกุลตางประเทศในจํานวน
เทียบเทา 

มูลคารวม
ของหุนกู: 

มูลคาเงินตนรวมของหุนกู ไมเกิน 130,000 ลานบาท 
หรือในสกุลเงินอ่ืนในจํานวนท่ีเทียบเทา  

ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุนกูเพ่ิมเติมเพื่อ
ทดแทนหุนกูเดิมที่มีการไถถอนไปแลวไดภายในวงเงิน
ดังกลาว โดยหุนกูที่บริษัทออกจําหนายแลวแตยังไมได
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รับการไถถอนไมวา ณ  ในขณะใดขณะหน่ึงจะตองมี
จํานวนไมเกินวงเงินดังกลาวขางตน (revolving basis) 

การเสนอ
ขาย:  

เสนอขายหุนกูทั้ งหมดในคราวเดียวโดยแบงหุน กู
ออกเปนหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุนกูเปน
หลายคราวก็ได โดยอาจเสนอขายใหแกผูลงทุนทั่วไป 
(public offering) และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบัน 
และ /หรือ  ผู ลงทุนรายใหญ  และ /หรือ  ผูลงทุน ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตามความหมายท่ีกําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
เก่ียวของ ไมวาจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ใน
ตางประเทศ  ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  หรือตาม
ประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวของที่มีผลใชบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุน
กูนั้น 

อัตรา
ดอกเบ้ีย:  

ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู 
และปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  

ทั้งนี้ ใหอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการ
กํา กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และ /หรือ
สํานักงานก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ
ที่เก่ียวของที่มีผลใชบังคับในขณะท่ีออกและเสนอขาย
หุนกูในแตละคราว 

อายุของหุน
กู:  

ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู 
และปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

การไถถอน
กอนกําหนด:  

ผูถือหุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอน
กําหนด และบริษัทอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืน
กอนกําหนด ทั้งนี้ เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขใน
การออกหุนกูในแตละคราว 

อํานาจ
กําหนด
รายละเอียด
อื่นๆ: 

ใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย มีอํานาจดังนี้ 

1) กําหนดรายละเอียดตางๆท่ีเกี่ยวของกับหุนกูรวมถึง
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ประเภท ชื่อ อัตราดอกเบ้ีย อายุการไถถอน การ
แต งตั้ ง ผู แ ท น ผู ถื อ หุ น กู  ต ลอด จน กํ า ห น ด
รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการเสนอขายซ่ึงรวมถึง
แตไมจํากัดเพียงราคาวิธีการและระยะเวลาเสนอ
ขายและจัดสรร  

2) แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยและ/หรือสถาบันการจัดอันดับความ
นาเช่ือถือของผูออกหลักทรัพยและ/หรือหลักทรัพย
และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะตองมีการแตงตั้ง
ตามกฎเกณฑที่เก่ียวของหรือในกรณีอื่นใดตามที่
เห็นควร  

3) ติดตอ เจรจา เขาทํา ลงนาม แกไข สัญญาและ/หรือ
เอกสารตางๆรวมถึงติดตอใหขอมูลยื่นเอกสาร
หลักฐานกับสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงาน
อื่นใดที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกู
ดังกลาวตลอดจนดําเนินการใดๆท่ีเก่ียวของหรือจํา
เปนไดทุกประการตามท่ีเห็นควร 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติออกและ
เสนอขายหุนกูของบริษัทในวงเงินไมเกิน 130,000 ลานบาท หรือสกุลเงินอ่ืน
ในจํานวนท่ีเทียบเทา โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ทั้งนี้ วงเงินรวมของหุนกู
และวงเงินสินเช่ือที่บริษัทจะกูจากสถาบันการเงิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะไม
เกินจํานวน 130,000 ลานบาท (ไมนับรวมวงเงินหุนกูและวงเงินสินเช่ือกลุม
บริษัทในปจจุบันในสวนอ่ืนที่ไมเก่ียวกับสินเช่ือที่กลุมบริษัทใชในการเขา
ลงทุนในหุนของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และกิจการท่ี
เกี่ยวของ) 

 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมี สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติขอแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทและแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 
(วัตถุประสงค) 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองดวยบริษัทไดมีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติมเพ่ือประกอบกิจการ

สํานักงานใหญขามประเทศ (International Head Quarter) จึงขอเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 5, ขอ 9, ขอ 
20 และ เพ่ิมเติมวัตถุประสงคอีก 1 ขอ รวมมีวัตถุประสงคจํานวน 21 ขอ เพ่ือ
รองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษทั และเพ่ือใหวัตถุประสงคของบริษทั
เปนไปตามระเบียบการจดทะเบียนบริษัทของสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัทกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กรณีแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค ขอ 5 ขอ 9 และขอ 20 เปนดังนี้ 

(5)  ซื้อ จัดหา รับ เชา เชาซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช รับ
 จํานํา รับจํานอง (โดยมิไดรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน
 และใชประโยชนจากเงินน้ัน) และจัดการโดยประการอ่ืน ซึ่ง ทรัพยสิน
 ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินนั้น และ ขาย โอน ให เชา จํานอง 
 จํานํา แลกเปล่ียน และจําหนายโดยประการอ่ืนซึ่งทรัพยสินใดๆ 

(9) ประกอบกิจการขนสงคนโดยสารและสินคา ทั้งทางบก ทางนํ้า และ
 ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

(20) ประกอบธุรกิจบริการรับเปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนํา รวมถึงการรับ
 บริหารจัดการ เก่ียวกับดานบริหารงาน พาณิชยกรรม ธุรกิจคาสง 
 ธุรกิจคาปลีก อุตสาหกรรม รวมท้ังปญหาการผลิต การตลาด และจัด
 จําหนาย จัดหาวัตถุดิบและชิ้นสวน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
 สนับสนุนดานเทคนิค ดานงานบุคคลและการฝกอบรม ดานการเงิน 
 วิเคราะหและวิจัยดานเศรษฐกิจ และจัดการและควบคุมสินเช่ือ 

กรณีเพิ่มเติมวัตถุประสงค ขอ 21 เปนดังนี ้

(21) ประกอบธุรกิจการบริหารการเงิน รวมถึงการบริหารเงินของศูนย
 บริหารเงิน การกูยืมเงินและการใหกูยืมเงินแกวิสาหกิจในเครือ 

นอกจากนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคดังรายละเอียด
ขางตน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห
สนธิ ขอ 3 จากเดิม 20 ขอ เปน 21 ขอ โดยมีขอความดังนี้ 
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“ขอ 3  วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 21 ขอ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 
002 ที่แนบ” 

ทั้งน้ี ในการจดทะเบียนแกไขวตัถุประสงคของบริษัทท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย บริษัทเห็นสมควรเสนอใหบุคคลท่ีคณะกรรมการหรือ
กรรมการผูมีอํานาจของบริษทัมอบหมาย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมขอความ
ในวัตถุประสงคที่เสนอใหแกไขดังกลาว เพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังของนาย
ทะเบียน โดยท่ีไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขวัตถุประสงคตามท่ี
เสนอขางตน 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นชอบใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมตัิแกไข
เพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 
(วัตถุประสงค) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

 หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมี สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

บริษัทขอแจงใหทราบวาบริษัทไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 
2/2559 และวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน สําหรับการเสนอขาย ใน
ครั้งแรก (Record Date) ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันท่ี 10 มิถุนายน 
2559 อยางไรก็ตาม การกําหนดสิทธิในการจองซื้อและไดรับการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน รวมถึงกําหนดวันจองซ้ือหุนเพ่ิมทุน
ดังกลาวยังไมมีความแนนอนจนกวาจะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  

บริษัทจึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานท่ี 
ดังกลาว ผูถือหุนทานใดประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกขอความ
และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาน้ี และย่ืนตอเลขานุการบริษัทกอนเร่ิมการประชุม 

 ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 
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              สุจิตรา วิชยศึกษ 
                                                                            เลขานุการบริษทั 
 
ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559 
 2. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) 
 3. สารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
 4. คําช้ีแจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเขาประชุมและการออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 
 5. ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือใหผูถือหุนมอบฉันทะ 
 6. ขั้นตอนการเขารวมประชุม 
 7. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
 8. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ฉบับท่ี 5)  
 9. แผนท่ีบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


