
 

 
 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 2/2559 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน)  
ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชัน้ 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

นายเจริญ สิริวฒันภกัดี ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ( “ประธาน”) กลา่วเปิดประชุมเมื่อเวลา 
15.00 น. พร้อมทัง้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ  

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะมาประชุมจ านวน  632 ท่าน ถือ
หุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 1,457,097,722 หุ้น หรือร้อยละ 91.5135 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทจ านวน 1,592,221,000 
หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อด าเนินการประชมุเสร็จสิน้ 
มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมรวมทัง้สิน้  738 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 
1,457,361,468 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 91.5301 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทจ านวน 1,592,221,000 หุ้น 

เพ่ือให้การด าเนินการประชมุเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ ประธานมอบหมายให้นายธีรศกัดิ์  นาทีกาญจนลาภ 
กรรมการ เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) และมอบหมายให้นายวิทยา  
แก้วกงัสดาล ท าหน้าที่เลขานกุารท่ีประชมุ (“เลขานกุารท่ีประชมุ”) 

ผู้ด าเนินการประชมุได้แนะน ากรรมการของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

1. นายเจริญ สริิวฒันภกัดี     7. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี  
2. คณุหญิงวรรณา สริิวฒันภกัดี    8. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู  
3. นายชยัยทุธ ปิลนัธน์โอวาท    9. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 
4. นายประเสริฐ เมฆวฒันา    10. พลต ารวจเอกกฤษณะ ผลอนนัต์ 
5. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร    11. นายธีรศกัดิ์ นาทีกาญจนลาภ 
6. นายอศัวิน เตชะเจริญวิกลุ     
 
ทัง้นี ้เนื่องจากกรกรรมการ จ านวน 4 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้ติดภารกิจ จึงขอลาและไมเ่ข้าร่วมประชมุ 
1.  นางฐาปณี เตชะเจริญวิกลุ   3. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 
2.  นายปณต สริิวฒันภกัดี    4. นายภิรมย์ กมลรัตนกลุ 
 
นายวิทยา แก้วกงัสดาล ได้แจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ เพื่อให้การด าเนินการประชมุครัง้นีเ้ป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ 
เพื่อประโยชน์ของบริษัทและทา่นผู้ ถือหุ้นทกุราย จงึขอชีแ้จงเพื่อให้ที่ประชมุรับทราบและท าความเข้าใจเก่ียวกบัระเบียบ
การประชมุ การออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้  
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การซักถามและแสดงความเหน็ของผู้ถอืหุ้น 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสซกัถามและแสดงความเห็นได้อยา่งทัว่ถงึในแตล่ะวาระ โดยทีก่ารประชมุจะไมร่บกวนเวลา     
ของทา่นผู้ ถือหุ้นมากเกินสมควร ทา่นผู้ ถือหุ้นควรถือปฏิบตัิ ดงันี ้    
 
1. ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานในที่ประชมุ หรือผู้ด าเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามใน

ประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ต้องการซกัถาม 
กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุให้ที่ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 
 

2. ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้ประธานในที่ประชุม หรือผู้ด าเนินการ
ประชุมอนุญาต ซึ่งหากมีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุม หรือ
ผู้ด าเนินการประชมุจะพิจารณาโดยค านงึถึงผู้ ถือหุ้นท่ียงัมิได้มีโอกาสซกัถามหรือแสดงความเห็นก่อน  

 
3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะแสดงความเห็นที่ไมโครโฟน โดยการซักถามหรือแสดง

ความเห็นจะต้องเป็นการกลา่วกบัประธานในท่ีประชมุ หรือผู้ด าเนินการประชมุเทา่นัน้ จะไมม่ีการกลา่วหรือโต้แย้ง
กบัผู้ ถือหุ้นรายอื่น หรือออกช่ือผู้ ถือหุ้นรายอื่นหรือบคุคลอื่นโดยไมจ่ าเป็น และจะใช้เวลาอยา่งเหมาะสม  

 
4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณา ให้น าไปสอบถาม หรือให้ความเห็น

ในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั 
และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สทิธิด้วย 

 
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 

เนื่องจากการประชุมในครัง้นี ้บริษัทใช้ระบบบาร์โคดเช่นเดียวกบัการประชุมในครัง้ก่อน ซึ่งระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้นแต่ละ
รายเพื่อประโยชน์ในการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนมาใช้ ซึง่ได้รับการยืนยนัและสาธิตจากบริษัทผู้ให้บริการวา่
จะสามารถช่วยอ านวยความสะดวกและช่วยประหยดัเวลาได้มาก  

รายละเอียดทางปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง  ปรากฏใน เอกสารประกอบการประชุม  หน้า 53 
ของหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว กลา่วโดยสรุปคือ 

1.  ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ (เฉพาะผู้ รับมอบฉันทะที่ถือหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และ แบบ ข  ที่ผู้ ถือหุ้น หรือ      
ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุให้ลงคะแนนตามความประสงค์) ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบตัรหลกัฐานการออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งครอบคลมุวาระการประชุมที่มีทัง้หมด 7 วาระ โดยมีรอยฉีกออกเป็นแผ่นย่อยส าหรับแต่ละวาระได้ 
ซึ่งในบัตรลงคะแนนแผ่นย่อยแต่ละแผ่นจะระบุช่ือผู้ ถือหุ้นและสิทธิออกเสียงไว้ด้วย  ซึ่งกรณีตามที่ชีแ้จงมานี ้
หมายความถึงเฉพาะผู้ รับมอบฉนัทะที่ถือหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก  และ แบบ ข ที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะไม่ได้
ระบใุห้ลงคะแนนตามความประสงค์เทา่นัน้ 
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  อนึ่ง หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดตามที่ได้แจ้งข้างต้นยงัไม่ได้รับบตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนน  
ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านนอกห้องประชุมเพื่อให้ออกใบแทนโดยด่วน มิฉะนัน้ จะไม่สามารถร่วมออก
เสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้

2. กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะถือหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะก าหนดให้ลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ บริษัทจะไม่แจกบตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ  
และจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะนัน้ๆ ที่ได้ระบไุว้แล้ว 

3.   การลงคะแนนเสียงให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ จะต้องใช้บตัรหลกัฐานการออก
เสยีงลงคะแนนให้ถกูต้องตรงกบัวาระ 

4.    ในการลงคะแนนเสยีงส าหรับทกุวาระ หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใด ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้
ถือว่าทกุท่านเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติที่น าเสนอ  ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ขอให้ทา่นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให้และยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บ
บตัรลงคะแนนจากทา่น 

  ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด และ
สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย   ส าหรับผู้ที่ออกเสยีงเห็นด้วยขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และ
สง่มอบแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนีจ้ะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบตัรเสยี 

1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั หรือไมไ่ด้แสดงเจตนาใด ๆ   

3) บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู ่ 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสยีง โปรดขีดฆา่เคร่ืองหมายเดิมและลงช่ือก ากบั ด้วยทกุครัง้ 

5.   ผู้ ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทนัในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทนัและ
วาระท่ีเหลอือยูเ่ทา่นัน้  

นอกจากนี ้คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุม
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน  ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่
ประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนน
ล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม  



 

 4  
 

6.   เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วเมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว ประธานในที่ประชุมหรือผู้ด าเนินการ
ประชุมแทนอยู่ในระหว่างนัน้จะด าเนินการประชุมในวาระต่อเนื่องกนัไป โดยไม่รอผลการนบัคะแนนในวาระนัน้ 
และเมื่อด าเนินการประชุมในวาระต่อไปเสร็จสิน้แล้ว จึงจะขอให้เลขานุการที่ประชุมประกาศผลการนบัคะแนน
ในวาระที่ผ่านมา และด าเนินการเช่นนีเ้ร่ือยไปจนเสร็จสิน้การประชุม  

7.   เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส การนบัคะแนนเสยีงจะกระท าตอ่หน้าตวัแทนผู้ ร่วมตรวจนบัคะแนน 
ประกอบด้วย ผู้สอบบญัชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และผู้ ถือหุ้นอาสา รวม 3 ทา่น 

ผู้ด าเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมตัง้คณะกรรมการตรวจนบัคะแนน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น 1 
ทา่น ตวัแทนผู้สอบบญัชี 1 ทา่น และตวัแทนที่ปรึกษากฎหมาย 1 ทา่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนบัคะแนน  

ทัง้นี ้คณุสมใจ กนกสารวฒุิ ผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นได้เสนอตวัเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนร่วมกบัตวัแทน
ผู้สอบบญัชี คือ คณุปพน อรรถกิจการค้า และตวัแทนส านกักฎหมาย คือ คณุฐิติภรณ์ บรูณวรศิลป์ 

จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ประชุมเมื่อเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2559 

ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ บริษัทได้สง่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559  ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ทกุท่านพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดงักลา่วได้บนัทึกการ
ประชมุอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว 

ผู้ ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็นได้  เนื่องจากไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นแตอ่ยา่งใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2559 ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ซึง่วาระนีต้้องการคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ที่ประชมุพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2559 
ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน 1,457,254,661   เสยีง คิดเป็นร้อยละ       99.9999 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.0000             

งดออกเสยีงจ านวน               1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ              - 

จ านวนหุ้นรวม         1,457,255,661 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
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วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 360,434,444 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
2,014,389,444 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,653,955,000 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงัไม่ได้

จ าหน่ายของบริษัท จ านวน 360,434,444 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาแก้ไขหนังสอื
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ผู้ด าเนินการประชมุขอให้นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุในวาระนี ้

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ สบืเนื่องจากการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั 
(มหาชน) (“BigC”) ซึ่งกลุ่มบริษัทได้มีการกู้ ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ประมาณ  
204,330 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการเข้าท ารายการ)  โดยหนีด้งักลา่วมีก าหนดช าระภายใน
วนัที่ 16 มีนาคม 2560  แต่เนื่องจาก สญัญาเงินกู้ดงักล่าวได้มีการก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกับอตัราส่วนหนีส้ินของบริษัท 
(Leverage ratio) ไว้ด้วย กลา่วคือ ก าหนดให้สดัสว่นของหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้จ่าย 
ภาษีเงินได้ คา่เสือ่มราคา ค่าตดัจ าหน่าย และค่าเช่าที่ปรับปรุงแล้วของบริษัท (Net Interest Bearing Debt to Adjusted 
EBITDA: Net Debt to EBITDA ratio) ไม่เกิน 5:1 และสดัสว่นของหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของ
บริษัท (Net Debt to Equity ratio) ไมเ่กิน 2:1 ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันัน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับ
โครงสร้างเงินทนุและเงินกู้ ยืมของบริษัทโดยเร็วเพื่อมิให้เกิดปัญหาเก่ียวกับสดัสว่นหนีส้ินของบริษัท (Leverage ratio) 
ข้างต้น  ในการนี ้บริษัทจึงมีแผนที่จะเพิ่มทุนเพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนและช าระคืนหนีเ้งินกู้ จากสถาบนัการเงินที่กลุ่ม
บริษัทใช้ในการเข้าซือ้กิจการของกลุม่ BigC ข้างต้น โดยการออกจ าหนา่ยหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อระดมทนุสว่นหนึง่ และการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อเป็นแหลง่เงินทนุระยะสัน้ในการปรับโครงสร้างหนี ้(refinancing) อีกสว่นหนึ่ง ในวงเงินสงูสดุ
ไมเ่กิน 130,000 ล้านบาทจึงเป็นท่ีมาของการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ 

ตามที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ภายใต้บทบญัญัติมาตรา 136 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดวา่บริษัทจะเพิ่มทนุท่ีจดทะเบียนโดย
การออกหุ้นใหม่ได้ต่อเมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว  ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 360,434,444 
หุ้นมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 2,014,389,444 บาทเป็น 1,653,955,000 บาท โดยการตดัหุ้น
ที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท (ไม่รวมหุ้นที่จดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามโครงการ Employee Stock Option 
Program)  

นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท บริษัทต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ือง ทนุจด
ทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,653,955,000 บาท  (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสามล้านเก้าแสนห้า
  หมื่นห้าพนับาท) 
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แบง่ออกเป็น 1,653,955,000 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสามล้านเก้าแสนห้า
  หมื่นห้าพนัหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ                        1 บาท (หนึง่บาท) 

โดยแยกเป็น: 

หุ้นสามญั 1,653,955,000 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสามล้านเก้าแสนห้า
  หมื่นห้าพนัหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ                       -   หุ้น ( - )” 

ทัง้นี ้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียน 

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามค าถามตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการลดทนุจดทะเบียนในวาระนี ้

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีจ้ึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัท จ านวน 360,434,444 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 2,014,389,444 บาทเป็น 1,653,955,000 บาท 
โดยการตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัท จ านวน 360,434,444 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณา
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน 1,457,324,963   เสยีง คิดเป็นร้อยละ       99.9999 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 200 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000      

งดออกเสยีงจ านวน               1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

บตัรเสยี  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ             - 

จ านวนหุ้นรวม       1,457,326,163 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
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วาระที่ 3 

พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,653,955,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 4,053,955,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

จ านวน 2,400,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 
(ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ผู้ด าเนินการประชมุขอให้นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุในวาระนี ้

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทและการช าระคืนหนี ้
เงินกู้จากสถาบนัการเงินที่กลุม่บริษัทใช้ในการเข้าซือ้กิจการของกลุม่  BigC รวมทัง้ การใช้เงินลงทนุในการด าเนินงาน 
และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
จ านวน 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,653,955,000 บาท เป็น 4,053,955,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 2,400,000,000  หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) และบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ตามที่จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุตอ่ไปในวาระท่ี 4  

นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท บริษัทต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ือง ทนุจด
ทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 4,053,955,000 บาท  (สีพ่นัห้าสบิสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้า 
  พนับาท) 

แบง่ออกเป็น 4,053,955,000 หุ้น (สีพ่นัห้าสบิสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้า 
  พนัหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ                        1 บาท (หนึง่บาท) 

โดยแยกเป็น: 

หุ้นสามญั 4,053,955,000 หุ้น (สีพ่นัห้าสบิสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้า 
  พนัหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                       -   หุ้น ( - )” 

ทัง้นี ้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียน 
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นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามค าถามตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนในวาระนี ้

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีจ้ึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทอีก 2,400,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,653,955,000 บาท เป็น 4,053,955,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 2,400,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจดัสรรหุ้น
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) และอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทนุจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจด
ทะเบียน) ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน 1,457,207,064   เสยีง คิดเป็นร้อยละ       99.9917 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 119,300   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ        0.0081 

งดออกเสยีงจ านวน               1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ             -  

จ านวนหุ้นรวม      1,457,327,364 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

 

วาระที่ 4 

พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 2,400,000,000 หุ้น ให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) 

ผู้ด าเนินการประชมุได้ขอให้นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุในวาระนี ้

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ สบืเนื่องจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัท ในวาระท่ี 3 ข้างต้น จึงขอเสนอ
ให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 2,400,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดย
มีรายละเอียดดงันี ้

4.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งไม่
เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นภายใต้เง่ือนไขดงันี ้
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(1) ก าหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดทีี่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นตอ่ผู้ลงทนุ กลา่วคือ เป็น
ราคาที่ไม่ต ่ากว่าราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า
เจ็ดวนัท าการติดตอ่กนั แต่ไมเ่กินสบิห้าวนัท าการติดตอ่กนั (ราคาตลาด) ก่อนวนัเสนอขาย ทัง้นี ้บริษัท
อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีสว่นลดได้แตต้่องไมเ่กินร้อยละ 10.0 ของราคาตลาดดงักลา่ว หรือไม่
ต ่ากว่าราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์ที่จะซือ้หุ้นที่
ออกใหมข่องบริษัท ณ ระดบัราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์ 
ตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั  และ 

(2) ราคาดงักลา่วจะเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต ่ากว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Rights Offering) ครัง้แรก (หุ้นละ 35 บาท) และเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผลเมื่อค านึงถึง
ประโยชน์และสว่นได้เสยีรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

4.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลือ (จ านวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวน
หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) ครัง้แรก ทัง้นี ้บริษัทก าหนดสดัสว่นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ในอตัรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (คิดเป็นจ านวนหุ้นที่ใช้ในการจดัสรรครัง้แรกทัง้สิน้ 1,592,221,000 หุ้น) ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 35 บาท โดยก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทส าหรับการเสนอขายในครัง้นี ้
ในช่วงวนัท่ี 13, 14, 15, 20 และ 21 กรกฎาคม 2559 (รวม 5 วนัท าการ) และบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อ 4.2 นี ้ในวันที่ 9 
มิถุนายน 2559  และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 10 มิถนุายน 2559 

ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในรอบแรก บริษัทจะจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสดัส่วนตามสดัสว่นการ ถือหุ้น ใน
ราคาเดียวกนั โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นที่เหลือจนกระทัง่ไม่มีหุ้น
สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักลา่วอีกตอ่ไป 

4.3 ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดัตามข้อ 4.1 และ/หรือมีหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นส าหรับการเสนอขายแบบ Rights Offering ครัง้แรก ตาม
ข้อ 4.2  บริษัทอาจจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วทัง้หมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) อีกครัง้หนึ่ง (ครัง้ที่สอง) โดยจะมีการ
ก าหนดรายละเอียดตา่ง ๆ ทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Rights 
Offering) ในครัง้ที่สองนีอ้ีกครัง้  
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นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามค าถามตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในวาระ
นี ้

นายสิทธิชัย อยู่เจริญพร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่าตามที่บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นของ BigC ซึ่งได้มีการกู้ยืม
เงินจากสถาบนัการเงินจ านวนกวา่ 200,000 ล้านบาท ซึง่หากน าอตัราดอกเบีย้เงินกู้  (ประมาณร้อยละ 5) ที่บริษัทจะต้อง
ช าระมาเปรียบเทียบกบัเงินก าไรจากผลประกอบการของ BigC  อาจพบว่าผลประกอบการของ BigC ดงักลา่วไม่น่าที่จะ
ครอบคลมุกบัดอกเบีย้จ่ายได้ จึงสอบถามคณะกรรมการบริษัทว่าการเข้าซือ้หุ้นของ BigC นัน้จะสง่ผลให้บริษัทได้รับเงิน
ก าไรของ BIGC มากน้อยเพียงใด และเพียงพอกบัการช าระดอกเบีย้เงินกู้หรือไม่ และ ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของบริษัทนัน้ ปัจจุบนัมีการแจ้งความ
ประสงค์จากนกัลงทนุสถาบนัที่จะเข้ามาซือ้หุ้นดงักลา่วเต็มจ านวนหรือไม่ เนื่องจากข้อมลูนีน้่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ว่า 
BigC ที่บริษัทได้ซือ้มานัน้มีความเจริญเติบโตหรือไม่ 

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่าบริษัทยงัไม่สามารถทราบจ านวนหุ้นที่แน่นอนที่บริษัทจะสามารถ
จัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้ เนื่องจากในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กับบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) นัน้ จะเป็นไปตามกระบวนการท่ีเปิดให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นท่ี
ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดบัราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งจะต้องมีการส ารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งสามารถ
กระท าได้ภายหลงัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุแล้วเทา่นัน้ 

นายอศัวิน เตชะเจริญวิกลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ชีแ้จงเพิ่มเติมตอ่ที่ประชมุในเร่ืองเงินกู้ยืม
ของบริษัท จากการเข้าซือ้หุ้นของ BigC วา่ บริษัทให้ความส าคญักบัการพิจารณาโครงสร้างเงินกู้ทีเ่หมาะสมเป็นอยา่งมาก 
โดยบริษัทได้พิจารณาแผนการปรับโครงสร้างเงินทนุ เป็น 3 สว่น กลา่วคือ (1) การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (2) การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และ (3) การออกและเสนอขายหุ้นกู้  ทัง้นี ้การจดัโครงสร้างเงินทนุ และโครงสร้างเงินกู้ ที่เหมาะสมจะท าให้
บริษัทมีศกัยภาพในการลงทุน และสามารถด าเนินกิจการห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เป็นอนัดบัหนึ่งในสามของอาเซียนได้ 
นอกจากนี ้ก าไรจากผลประกอบการของ BigC นัน้สามารถรองรับดอกเบีย้จ่ายจากเงินกู้ ข้างต้นได้ และอตัราดอกเบีย้ที่
แท้จริง ซึ่งบริษัทไม่สามารถเปิดเผยได้ เป็นอตัราที่ต ่ากว่าอตัราที่ผู้ ถือหุ้ นใช้ในการค านวณเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม
บริษัท และ BigC ยงัคงมุง่พฒันาธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องและมุง่สร้างกระแสเงินสดเพื่อลดภาระหนีข้องกลุม่บริษัท 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่บริษัทมีวิธีการค านวณอย่างไรจึงเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ใน ราคา 35 บาท โดยให้สว่นลดร้อยละ 7.28 เนื่องจาก
ขณะนีร้าคาซือ้ขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยู่ที่ประมาณ 43 บาท และเมื่อประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XR 
(Excluding Right) ราคาหุ้นน่าจะลดลงอีกอย่างแน่นอน ดงันัน้ ราคา 35 บาทอาจจะเป็นราคาที่สงูกว่าราคาตลาด ณ 
ขณะนัน้ และอาจจะท าให้มีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายแบบ Rights Offering ไม่ครบตาม
จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายก็เป็นได้ ซึง่อาจจะเกิดปัญหาในกรณีที่บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“TCC”) จะต้องท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) อีกด้วย  



 

 11  
 

นอกจากนี ้การเสนอขายหุ้นตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Rights Offering) ในครัง้ที่สอง ไมน่า่จะสามารถเสนอขายที่ราคา
เดิม คือ 35 บาทตอ่หุ้นได้ เนื่องจากบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบในเร่ืองการลดลงของราคาหุ้น (Price dilution) ดงันัน้ ผู้ที่
จะเข้ามาซือ้หุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในครัง้ที่สองจะต้องซือ้หุ้นในราคาต ่ากวา่ 35 บาทตอ่หุ้น  จึง
ขอให้คณะกรรมการชีแ้จงข้อสงัเกตในเร่ืองดงักลา่วดงักลา่ว 

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการบริษัทชีแ้จงวา่ ราคาหุ้นท่ีเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น ในการเสนอขายแบบ 
Rights Offering ครัง้แรกที่ราคา 35 บาทนัน้ เป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนดขึน้โดยค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นเป็นที่ตัง้ และเห็นว่าเป็นราคาที่มีความเหมาะสมแล้ว และบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
จองซือ้หุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ส าหรับการเสนอขายหุ้นแบบ Rights Offering ครัง้แรกไปแล้วตัง้แต่เมื่อวนัที่ 9 
มิถนุายน 2559  ดงันัน้ ประเด็นที่เหลอืขณะนี ้จึงมีเพียง การเสนอขายหุ้นตอ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ 
การเสนอขายหุ้นตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ที่สอง 

นอกจากนี ้TCC  ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้แจ้งความจ านงในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามสิทธิที่ได้รับ ซึ่ง TCC 
ถือหุ้นบริษัทอยูป่ระมาณร้อยละ 73 ของหุ้นทัง้หมดของบริษัท ทัง้นี ้หากมีผู้ ถือหุ้นไม่จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ TCC จะจองซือ้หุ้น
เกินสว่นของตนในกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทนุ ซึง่หากเป็นการจองซือ้ตามสทิธิและสง่ผลให้สดัสว่นการถือหุ้น
ของ TCC เพิ่มขึน้ข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Tender offer) ในกรณีนี ้ TCC ได้รับยกเว้น
ไมต้่องเป็นท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Tender offer) แตอ่ยา่งใด  

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้กลา่วช่ืนชมคณะกรรมการบริหารของบริษัทท่ีสามารถเข้าซือ้
หุ้นใน BigC ได้ส าเร็จ และเสนอแนะวา่ราคาในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ต ่าเกินไป จึงเสนอให้พิจารณาปรับราคาเสนอขายดงักลา่ว 

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ชีแ้จงว่า ในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดงันี ้คือ เป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัท
ย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7-15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัเสนอขาย โดยหากจะมีการให้สว่นลด จะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ราคาตลาดดงักลา่ว หรือการก าหนดราคาเสนอขายโดยผา่นกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์ที่จะ
จองซือ้หุ้นท่ีออกใหมข่องบริษัท ณ ระดบัราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์ ดงันัน้ 
การก าหนดราคาตามเง่ือนไขดงักลา่วจึงถือเป็นการก าหนดราคาที่มีความเหมาะสมแล้ว 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นว่า ในการประเมินว่าราคาเสนอขายหุ้นราคาใดมี
ความเหมาะสมนัน้เป็นไปได้ยาก แตร่าคาเสนอขายหุ้นให้กบับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดงักลา่วจะไมต่ ่ากวา่ 
35 บาทอย่างแน่นอนตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้  โดยนายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมเก่ียวกับการก าหนด
ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) กลา่วคือ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและรักษาผลประโยชน์
สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทมิให้ถูกกระทบเกินสมควรจากการที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement)  ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดงักลา่ว
จะต้องเป็นราคาภายใต้เง่ือนไขวา่ (1) ราคาเสนอขายจะต้องเป็นราคาที่ให้สว่นลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาปิดของ



 

 12  
 

หุ้นบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ณ วนัที่ 28 มิถุนายน 2559 (ราคาปิดของหุ้นบริษัท ณ วนัที่ 28 มิถุนายน 2559 
เทา่กบัราคา 45 บาทตอ่หุ้น)  (2) หากบริษัทจ าเป็นต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights Offering) ในครัง้ที่สองนัน้ นกัลงทุนเฉพาะเจาะจงที่ได้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ 
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดงักลา่วจะต้องไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่จะมีการเสนอขายให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นในครัง้ที่สองนีด้้วย เนื่องจากนกัลงทนุดงักล่าวไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมอย่างแท้จริง และ (3) 
ราคาเสนอขายหุ้นในกรณีที่บริษัทจะมีการเสนอขายแบบRights Offering ครัง้ที่สอง ควรก าหนดที่อตัรา 35 บาทตอ่หุ้น 

นอกจากนี ้นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิกลุได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองภาระดอกเบีย้เงินกู้ของบริษัทว่า เป็นเร่ือง
ที่ไมน่า่กงัวลแตอ่ยา่งใด เนื่องจากในการประกอบธุรกิจนัน้ การใช้เงินกู้ ในการลงทนุจะเกิดประโยชน์ในทางภาษีมากกว่า 
ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ก าไรสทุธิตอ่หุ้นของบริษัท 

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการบริษัทชีแ้จงวา่ หากพิจารณาตามข้อเสนอของนายศริิวฒัน์ วรเวทวฒุิกลุ ที่ได้เสนอต่อ
ที่ประชมุแล้วจะพบวา่เป็นข้อเสนอที่มีสาระส าคญัไมต่า่งจากข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท  และเป็นข้อเสนอที่เป็นไป
เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุราย จึงเห็นว่าในการพิจารณาเร่ืองดงักล่าว บริษัทควรที่จะเปิดโอกาสให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นมีสว่นในการตดัสนิใจด้วย  

นายเอกพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถามวา่ การตดัสทิธินกัลงทนุท่ีจองซือ้หุ้นของบริษัทใน
สว่นของหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่บคุคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไม่ให้มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นที่บริษัทอาจมีการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุแบบ Rights Offering ครัง้ที่สองนัน้จะสามารถท าได้หรือไม ่อยา่งไร เนื่องจากหากบริษัทได้ก าหนดวนั
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ (Record Date) ส าหรับการเสนอขายหุ้นแบบ Rights Offering ในครัง้ที่
สอง บคุคลเฉพาะเจาะจงดงักลา่วที่ได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัทแล้วก็จะมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วย เนื่องจากถือวา่เป็น
ผู้ ถือหุ้นบริษัทเช่นกนั 

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการบริษัทชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จะต้องปฏิบตัิตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ดงันัน้ หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในวนันีม้ีมติอนมุตัติามหลกัการและเง่ือนไขตามข้อเสนอดงักลา่วที่จะให้ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ที่แท้จริงเทา่นัน้ท่ีเป็นผู้ ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุในการเสนอขายหุ้นแบบ Rights Offering ครัง้ที่สอง  บริษัทก็มี
หน้าที่ปฏิบตัิตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ในการด าเนินการเป็นเร่ืองที่ ฝ่ายกฎหมายจะต้องพิจารณารายละเอียดในการ
ก าหนดวนัก าหนดสทิธิของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ (Record Date) ดงักลา่วตอ่ไป  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีจ้ึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 2,400,000,000 หุ้น ให้กบับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมถึงข้อเสนอเพิ่มเติมของผู้ ถือหุ้นที่ได้เสนอให้ที่ประชุม
อนมุตัิเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) (ตามข้อ 4.1) และการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)  ครัง้ที่สอง (ตามข้อ 4.3)  ดงันี ้
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(1) ไมว่า่ในกรณีใดๆ ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ให้สว่นลด
ไมเ่กินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาปิดของหุ้นบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ณ วนัที่ 28 มิถนุายน 2559 (ราคา
ปิดของหุ้นบริษัท ณ วนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 เทา่กบั 45 บาทตอ่หุ้น) และ 

(2) เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทมิให้ถกูกระทบเกินสมควรจาก
การท่ีบริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใน
กรณีการเสนอขายแบบ Rights Offering ครัง้ที่สองให้แก่บคุคลที่เป็น “ผู้ ถือหุ้นเดิม” ของบริษัทเท่านัน้ ซึ่งจะไม่
รวมนกัลงทนุเฉพาะเจาะจงที่จะเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทผา่นการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามข้อ 4.1 ข้างต้น 

(3) ราคาเสนอขายหุ้นในกรณีที่บริษัทจะมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเพื่ อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่น (Rights Offering) ครัง้ที่สอง ก าหนดที่อตัรา 35 บาทตอ่หุ้น 

ในการนี ้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิให้คณะกรรมการบริษัทหรือนายอศัวิน เตชะเจริญวิกลุ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัทซึง่เป็นบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจในการพิจารณาก าหนด และ/หรือ แก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้กบับคุคลในวงจ ากดั ตามข้อ 4.1 และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Rights Offering) ตามข้อ 4.2 และ 4.3 ดงักลา่ว
ได้ ซึง่จะต้องอยูภ่ายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง (1) การจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็นครัง้ ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราการจดัสรรหุ้ นสามญัเพิ่มทนุ  การก าหนดราคา
เสนอขาย (ส าหรับการจดัสรรหุ้นตามข้อ 4.1)  วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ (Record Date) ส าหรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีบริษัทจะจดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) (ส าหรับการจดัสรรหุ้น
ตามข้อ 4.3) การช าระคา่หุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (2) การ
แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมทัง้ด าเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ (3) 
ลงนามในค าขออนญุาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถึงการจดัการและการยื่นค าขออนญุาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานที่จ าเป็นที่
เก่ียวข้องตอ่หนว่ยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว
ข้างต้น 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 2 ,400,000,000 หุ้น ให้กับบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) และผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทัง้เง่ือนไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของ 
ผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน 1,456,826,468   เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.9632       

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 533,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ       0.0365     
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งดออกเสยีงจ านวน               2,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.0001 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ          -     

จ านวนหุ้นรวม      1,457,361,468 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

หมายเหต:ุ  จ านวนคะแนนเสียงในวาระนี้ตามที่บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบสารสนเทศของ 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัที่ 29 มิถนุายน 2559 มีการระบคุลาดเคลื่อนเล็กนอ้ยจากจ านวนคะแนนเสียง
ตามจริง แต่ทัง้นี ้มิไดมี้นยัส าคญัแต่ประการใด  

วาระที่ 5 

พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงนิไม่เกิน 130,000 ล้านบาท  
หรือสกุลเงนิอื่นในจ านวนเทียบเท่า 

 
ผู้ด าเนินการประชมุขอให้นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุในวาระนี ้

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ สบืเนื่องจากแผนปรับโครงสร้างเงินทนุของบริษัท บริษัทมีความประสงค์
จะระดมทนุอีกสว่นหนึง่จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปช าระคืนหนีเ้งินกู้จากสถาบนัการเงินที่กลุม่บริษัทใช้ในการเข้า
ซือ้กิจการของกลุม่ BigC และ/หรือ ใช้ในการด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นกู้
ในวงเงินไม่เกิน 130,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจ านวนเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบไุว้ในตาราง
ด้านลา่งนี ้ทัง้นี ้วงเงินรวมของหุ้นกู้และวงเงินสนิเช่ือที่บริษัทจะกู้จากสถาบนัการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึง่จะไมเ่กินจ านวน 
130,000 ล้านบาท (ไมน่บัรวมวงเงินหุ้นกู้และวงเงินสินเช่ือของกลุม่บริษัทในปัจจุบนัในสว่นอื่นที่ไม่เก่ียวกบัสินเช่ือที่กลุม่
บริษัทใช้ในการเข้าลงทนุในหุ้นของ BigC และกิจการท่ีเก่ียวข้อง)  

วัตถุประสงค์: เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปช าระคืนหนีเ้งินกู้ ซึ่งมีอยู่ใน
ปัจจุบนั และ/หรือ ใช้ในการด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร 

ชนิด: หุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือ มีหรือไม่มี
หลกัประกันหรือผู้ค า้ประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่
ละคราว และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

สกุลเงนิ: เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุตา่งประเทศในจ านวนเทียบเทา่ 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : มลูคา่เงินต้นรวมของหุ้นกู้  ไม่เกิน 130,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนที่



 

 15  
 

เทียบเทา่  

ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่
ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดงักลา่ว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจ าหนา่ยแล้วแตย่งัไมไ่ด้รับ
การไถ่ถอนไมว่า่ ณ ในขณะใดขณะหนึง่จะต้องมีจ านวนไมเ่กินวงเงินดงักลา่วข้างต้น 
(revolving basis) 

การเสนอขาย:  เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว หรือ
ทยอยออกหุ้นกู้ เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ ลงทุนทั่วไป (public 
offering) และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ  
ผู้ลงทุนที่มีลกัษณะเฉพาะตามความหมายที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/
หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือตาม
ประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้บงัคบัใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

อัตราดอกเบีย้:  ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

ทัง้นี ้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือส านักงานก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่
เก่ียวข้องที่มีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อายุของหุ้นกู้:  ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด:  ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไมม่ีสทิธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มี
สทิธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการออก
หุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อ านาจก าหนดรายละเอียด
อื่นๆ: 

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอ านาจดงันี ้

1) ก าหนดรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบีย้ 

อายุการไถ่ถอน การแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่

เก่ียวข้องกบัการเสนอขายซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงราคาวิธีการและระยะเวลา

เสนอขายและจดัสรร  

2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์และ/หรือสถาบนั

การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์และ/หรือหลกัทรัพย์และ/หรือ
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บคุคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือในกรณี

อื่นใดตามที่เห็นควร  

3) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญาและ/หรือเอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อ

ให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลกัฐานกบัส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่

เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าวตลอดจนด าเนินการใดๆที่

เก่ียวข้องหรือจ าเป็นได้ทกุประการตามที่เห็นควร 

 

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามค าถามตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวาระนี ้

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้สอบถามวา่ หุ้นกู้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้นีไ้ด้มีการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Credit Rating) 
ที่อตัราเทา่ไหร่ 

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า ขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหว่าง
ประสานงานเพื่อให้ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (credit rating) ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้มีอตัราที่ดี 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีจ้ึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 130 ,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจ านวนเทียบเท่า  โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ 

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน 1,456,825,668   เสยีง คิดเป็นร้อยละ        99.9932 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 533,800 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ        0.0366      

งดออกเสยีงจ านวน               2,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.0001 

บตัรเสยี  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ             - 

จ านวนหุ้นรวม       1,457,361,468 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

หมายเหต:ุ  จ านวนคะแนนเสียงในวาระนี้ตามที่บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบสารสนเทศของ 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัที่ 29 มิถนุายน 2559 มีการระบคุลาดเคลื่อนเล็กนอ้ยจากจ านวนคะแนนเสียง
ตามจริง แต่ทัง้นี ้มิไดมี้นยัส าคญัแต่ประการใด  
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วาระที่ 6 
พิจารณาอนุมตัิขอแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3 

(วัตถุประสงค์) 
 

ผู้ด าเนินการประชมุขอให้นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุในวาระนี ้
 
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อประกอบกิจการ
ส านกังานใหญ่ข้ามประเทศ (International Head Quarter) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข
วตัถปุระสงค์ของบริษัท ข้อ 5, ข้อ 9, ข้อ 20 และ เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์อีก 1 ข้อ รวมมีวตัถปุระสงค์จ านวน 21 ข้อ เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท และเพื่อให้วตัถุประสงค์ของบริษัทเป็นไปตามระเบียบการจดทะเบียนบริษัท
ของส านกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัทกลาง โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
กรณีแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 5 ข้อ 9 และข้อ 20 เป็นดังนี ้

(5)  ซือ้ จดัหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสทิธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ รับ จ าน า รับจ านอง (โดยมิได้รับฝากเงินหรือรับ
เงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนัน้) และจดัการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผล
ของทรัพย์สนินัน้ และ ขาย โอน ให้ เช่า จ านอง  จ าน า แลกเปลีย่น และจ าหนา่ยโดยประการอื่นซึง่ทรัพย์สนิใดๆ 

(9) ประกอบกิจการขนสง่คนโดยสารและสนิค้า ทัง้ทางบก ทางน า้ และ ทางอ ากาศ  ทั ง้ ภ าย ในประ เ ทศและ
ตา่งประเทศ 

(20) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า รวมถึงการรับ บริหารจัดการ เก่ียวกบัด้านบริหารงาน 
พาณิชยกรรม ธุรกิจค้าสง่ ธุรกิจค้าปลกี อตุสาหกรรม รวมทัง้ปัญหาการผลิต การตลาด และจดัจ าหน่าย จดัหา
วตัถุดิบและชิน้ส่วน วิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ สนบัสนุนด้านเทคนิค ด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม ด้าน
การเงิน วิเคราะห์และวิจยัด้านเศรษฐกิจ และจดัการและควบคมุสนิเช่ือ 

กรณีเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 21 เป็นดังนี ้

(21) ประกอบธุรกิจการบริหารการเงิน รวมถึงการบริหารเงินของศนูย์บริหารเงิน การกู้ยืมเงินและการให้กู้ยืมเงินแก่
วิสาหกิจในเครือ 

นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ดงัรายละเอียดข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จากเดิม 20 ข้อ เป็น 21 ข้อ โดยมีข้อความดงันี ้

“ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 21 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ” 
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นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงความเห็นได้ เนื่องจากไม่มีผู้ ถือ
หุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นแตอ่ยา่งใด จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท
และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 
(วตัถปุระสงค์) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน 1,457,359,468   เสยีง คิดเป็นร้อยละ        99.9998 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000      

งดออกเสยีงจ านวน               2,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.0001 

บตัรเสยี  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ             - 

จ านวนหุ้นรวม       1,457,361,468 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

เมื่อไม่มีเร่ืองอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและได้
ร่วมกนัเสนอข้อคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทในปีนีอ้ีกครัง้ และกลา่วปิดประชมุเมื่อ เวลา 16.45 น. 

 

 
 

                                                   (นายเจริญ สริิวฒันภกัด)ี 
                                                                                                                 ประธานในที่ประชมุ 
 

 
 

 (นายวิทยา แก้วกงัสดาล) 
เลขานกุารที่ประชมุ 
  บนัทกึรายงาน 

 
 

 

 


