รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 2/2559 ของบริษัท เบอร์ ล่ ี ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น.
ณ ห้ องประชุม 1201-1202 ชัน้ 12 อาคารเบอร์ ล่ ี ยุคเกอร์
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิ ดประชุมเมื่อเวลา
15.00 น. พร้ อมทังกล่
้ าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ประธานได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจานวน 632 ท่าน ถือ
หุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 1,457,097,722 หุ้น หรื อร้ อยละ 91.5135 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทจานวน 1,592,221,000
หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เมื่อดาเนินการประชุมเสร็ จสิ ้น
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทังสิ
้ ้น 738 ราย นับจานวนหุ้นได้
1,457,361,468 หุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 91.5301 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทจานวน 1,592,221,000 หุ้น
เพื่อให้ การดาเนินการประชุมเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ
กรรมการ เป็ นผู้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม ”) และมอบหมายให้ นายวิทยา
แก้ วกังสดาล ทาหน้ าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)
ผู้ดาเนินการประชุมได้ แนะนากรรมการของบริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
1. นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
3. นายชัยยุทธ ปิ ลันธน์โอวาท
4. นายประเสริ ฐ เมฆวัฒนา
5. นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
6. นายอัศวิน เตชะเจริ ญวิกลุ

7. นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
8. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
9. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
10. พลตารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์
11. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ

ทังนี
้ ้ เนื่องจากกรกรรมการ จานวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี ้ ติดภารกิจ จึงขอลาและไม่เข้ าร่วมประชุม
1. นางฐาปณี เตชะเจริ ญวิกลุ
3. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
2. นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
4. นายภิรมย์ กมลรัตนกุล
นายวิทยา แก้ วกังสดาล ได้ แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้ การดาเนินการประชุมครัง้ นี ้เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นทุกราย จึงขอชี ้แจงเพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบและทาความเข้ าใจเกี่ยวกับระเบียบ
การประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี ้

การซักถามและแสดงความเห็นของผู้ถอื หุ้น
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสซักถามและแสดงความเห็นได้ อย่างทัว่ ถึงในแต่ละวาระ โดยทีก่ ารประชุมจะไม่รบกวนเวลา
ของท่านผู้ถือหุ้นมากเกินสมควร ท่านผู้ถือหุ้นควรถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรื อผู้ดาเนินการประชุม จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามใน
ประเด็นที่เกี่ ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม
กรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้

2.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ขอให้ ยกมือขึ ้น เพื่อให้ ประธานในที่ประชุม หรื อผู้ดาเนินการ
ประชุมอนุญาต ซึ่งหากมีผ้ ถู ื อหุ้นประสงค์ จะซักถามหรื อแสดงความเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุม หรื อ
ผู้ดาเนินการประชุมจะพิจารณาโดยคานึงถึงผู้ถือหุ้นที่ยงั มิได้ มีโอกาสซักถามหรื อแสดงความเห็นก่อน

3.

เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ ว ให้ ผ้ ูถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นที่ไมโครโฟน โดยการซักถามหรื อแสดง
ความเห็นจะต้ องเป็ นการกล่าวกับประธานในที่ประชุม หรื อผู้ดาเนินการประชุมเท่านัน้ จะไม่มีการกล่าวหรื อโต้ แย้ ง
กับผู้ถือหุ้นรายอื่น หรื อออกชื่อผู้ถือหุ้นรายอื่นหรื อบุคคลอื่นโดยไม่จาเป็ น และจะใช้ เวลาอย่างเหมาะสม

4.

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีคาถามหรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณา ให้ นาไปสอบถาม หรื อให้ ความเห็น
ในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และขอความกรุ ณาท่านผู้ถือหุ้นให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่างกระชับ
และงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สทิ ธิด้วย

การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
เนื่องจากการประชุมในครัง้ นี ้ บริ ษัทใช้ ระบบบาร์ โคดเช่นเดียวกับการประชุมในครัง้ ก่อน ซึ่งระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายเพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนมาใช้ ซึง่ ได้ รับการยืนยันและสาธิตจากบริ ษัทผู้ให้ บริ การว่า
จะสามารถช่วยอานวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาได้ มาก
รายละเอียดทางปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ปรากฏใน เอกสารประกอบการประชุม หน้ า 53
ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2559 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว กล่าวโดยสรุปคือ
1.

ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ที่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อ
ผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุให้ ลงคะแนนตามความประสงค์ ) ที่ลงทะเบียนแล้ ว จะได้ รับบัตรหลักฐานการออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมที่มีทงหมด
ั้
7 วาระ โดยมีรอยฉีกออกเป็ นแผ่นย่อยสาหรับแต่ละวาระได้
ซึ่งในบัตรลงคะแนนแผ่นย่อยแต่ละแผ่นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิ ออกเสียงไว้ ด้วย ซึ่งกรณี ตามที่ชีแ้ จงมานี ้
หมายความถึงเฉพาะผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะไม่ได้
ระบุให้ ลงคะแนนตามความประสงค์เท่านัน้
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อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดตามที่ได้ แจ้ งข้ างต้ นยังไม่ได้ รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน
ขอความกรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ด้านนอกห้ องประชุมเพื่อให้ ออกใบแทนโดยด่วน มิฉะนัน้ จะไม่สามารถร่ วมออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้
2.

กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะกาหนดให้ ลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ บริ ษัทจะไม่แจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะ
และจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะนันๆ
้ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ ว

3.

การลงคะแนนเสียงให้ ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะต้ องใช้ บตั รหลักฐานการออก
เสียงลงคะแนนให้ ถกู ต้ องตรงกับวาระ

4.

ในการลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้
ถือว่าทุกท่านเห็นชอบหรื อเห็นด้ วยตามจานวนเสียงของท่านต่อมติที่นาเสนอ สาหรับท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ ทา่ นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริ ษัทจัดให้ และยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนนจากท่าน
ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
และ
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สาหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยขอให้ เก็บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อน และ
ส่งมอบแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทภายหลังเสร็ จสิ ้นการประชุม
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ และจะถือเป็ นบัตรเสีย
1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง

2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรื อไม่ได้ แสดงเจตนาใด ๆ

3)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

4)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการแก้ ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าเครื่ องหมายเดิมและลงชื่อกากับ ด้ วยทุกครัง้
5. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้ าร่ วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้ าร่ วมประชุมทันและ
วาระที่เหลืออยูเ่ ท่านัน้
นอกจากนี ้ คะแนนเสีย งของจานวนผู้ถื อ หุ้น ในแต่ละวาระอาจไม่เ ท่า กัน เนื่อ งจากการทยอยเข้ า ห้ อ งประชุม
ของผู้ถื อ หุ้น และผู้ รั บ มอบฉัน ทะ ทาให้ จานวนผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุม แต่ละวาระอาจไม่เ ท่า กัน สาหรั บ ผู้ถื อ หุ้น ที่
ประสงค์ จ ะกลับ ก่อ น หรื อ ไม่อ ยู่ใ นห้ อ งประชุม ในวาระใด ผู้ถื อ หุ้น สามารถใช้ สิท ธิ ได้ โดยส่ง บัต รลงคะแนน
ล่วงหน้ าให้ กับเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม
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6.

เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ วเมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ ว ประธานในที่ประชุมหรื อ ผู้ดาเนินการ
ประชุมแทนอยู่ในระหว่างนันจะด
้
าเนินการประชุมในวาระต่อเนื่องกันไป โดยไม่รอผลการนับ คะแนนในวาระนั ้น
และเมื่อดาเนินการประชุมในวาระต่อไปเสร็ จสิ ้นแล้ ว จึงจะขอให้ เลขานุการที่ประชุมประกาศผลการนับคะแนน
ในวาระที่ผ่านมา และดาเนินการเช่นนีเ้ รื่ อยไปจนเสร็ จสิ ้นการประชุม

7.

เพื่อให้ การนับคะแนนเสียงเป็ นไปโดยโปร่งใส การนับคะแนนเสียงจะกระทาต่อหน้ าตัวแทนผู้ร่วมตรวจนับคะแนน
ประกอบด้ วย ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ที่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นอาสา รวม 3 ท่าน

ผู้ดาเนินการประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมตังคณะกรรมการตรวจนั
้
บคะแนน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้ วย ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1
ท่าน ตัวแทนผู้สอบบัญชี 1 ท่าน และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย 1 ท่าน เข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
ทังนี
้ ้ คุณสมใจ กนกสารวุฒิ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้ เสนอตัวเข้ าเป็ นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่ วมกับตัวแทน
ผู้สอบบัญชี คือ คุณปพน อรรถกิจการค้ า และตัวแทนสานักกฎหมาย คือ คุณฐิ ติภรณ์ บูรณวรศิลป์
จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ประชุมเมื่อเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ สง่ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกการ
ประชุมอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ นและผู้ รั บ มอบฉั น ทะซัก ถามหรื อ แสดงความเห็ น ได้ เนื่ อ งจากไม่ มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นแต่อย่างใด จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึง่ วาระนี ้ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย
จานวนหุ้นรวม

1,457,254,661

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

1,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

1,457,255,661

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
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วาระที่ 2
พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 360,434,444 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
2,014,389,444 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 1,653,955,000 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ ได้
จาหน่ ายของบริษัท จานวน 360,434,444 หุ้น ซึ่งมีมูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท และพิจารณาแก้ ไขหนังสือ
บริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ผู้ดาเนินการประชุมขอให้ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี ้
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเข้ าซื ้อกิจการของกลุม่ บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) (“BigC”) ซึ่งกลุ่มบริ ษัท ได้ มีการกู้ยืมเงินระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิ น รวมเป็ นจานวนเงิ นทัง้ สิ ้นประมาณ
204,330 ล้ านบาท (ไม่รวมดอกเบี ้ยและค่าใช้ จ่ายต่างๆ จากการเข้ าทารายการ) โดยหนี ้ดังกล่าวมีกาหนดชาระภายใน
วันที่ 16 มีนาคม 2560 แต่เนื่องจาก สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวได้ มีการกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี ้สินของบริ ษัท
(Leverage ratio) ไว้ ด้วย กล่าวคือ กาหนดให้ สดั ส่วนของหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบี ้ยจ่าย
ภาษี เงินได้ ค่าเสือ่ มราคา ค่าตัดจาหน่าย และค่าเช่าที่ปรับปรุ งแล้ วของบริ ษัท (Net Interest Bearing Debt to Adjusted
EBITDA: Net Debt to EBITDA ratio) ไม่เกิน 5:1 และสัดส่วนของหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นทังหมดของ
้
บริ ษัท (Net Debt to Equity ratio) ไม่เกิน 2:1 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องปรับ
โครงสร้ างเงินทุนและเงินกู้ยืมของบริ ษัทโดยเร็ วเพื่อมิให้ เกิดปั ญหาเกี่ยวกับสัดส่วนหนี ้สินของบริ ษัท (Leverage ratio)
ข้ างต้ น ในการนี ้ บริ ษัทจึงมีแผนที่จะเพิ่มทุนเพื่อปรับโครงสร้ างเงินทุนและชาระคืนหนี ้เงินกู้จากสถาบันการเงินที่กลุ่ม
บริ ษัทใช้ ในการเข้ าซื ้อกิจการของกลุม่ BigC ข้ างต้ น โดยการออกจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนส่วนหนึง่ และการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนระยะสันในการปรั
้
บโครงสร้ างหนี ้ (refinancing) อีกส่วนหนึ่ง ในวงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 130,000 ล้ านบาทจึงเป็ นที่มาของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
ตามที่บริ ษัทประสงค์ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ภายใต้ บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) กาหนดว่าบริ ษัทจะเพิ่มทุนที่จดทะเบียนโดย
การออกหุ้นใหม่ได้ ต่อเมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว ดังนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด จึงเสนอขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 360,434,444
หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,014,389,444 บาทเป็ น 1,653,955,000 บาท โดยการตัดหุ้น
ที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท (ไม่รวมหุ้นที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทที่ออกให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ตามโครงการ Employee Stock Option
Program)
นอกจากนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท บริ ษัทต้ องแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เรื่ อง ทุนจด
ทะเบียน โดยให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน

1,653,955,000 บาท
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(หนึ่งพัน หกร้ อยห้ า สิบสามล้ านเก้ าแสนห้ า
หมื่นห้ าพันบาท)

แบ่งออกเป็ น

1,653,955,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึ่งพัน หกร้ อยห้ า สิบสามล้ านเก้ าแสนห้ า
หมื่นห้ าพันหุ้น)
(หนึง่ บาท)

โดยแยกเป็ น:
หุ้นสามัญ

1,653,955,000 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(หนึ่งพัน หกร้ อยห้ า สิบสามล้ านเก้ าแสนห้ า
หมื่นห้ าพันหุ้น)
( - )”

ทังนี
้ ้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนาย
ทะเบียน
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามคาถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระนี ้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 360,434,444 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,014,389,444 บาทเป็ น 1,653,955,000 บาท
โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท จานวน 360,434,444 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท และพิจารณา
แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจานวน

1,457,324,963

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

ไม่เห็นด้ วยจานวน

200

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจานวน

1,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

1,457,326,163

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

บัตรเสีย
จานวนหุ้นรวม
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วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
1,653,955,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 4,053,955,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 2,400,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท และพิจารณาแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4
(ทุนจดทะเบียน) ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ผู้ดาเนินการประชุมขอให้ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี ้
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนปรับโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทและการชาระคืนหนี ้
เงินกู้จากสถาบันการเงินที่กลุม่ บริ ษัทใช้ ในการเข้ าซื ้อกิจการของกลุม่ BigC รวมทัง้ การใช้ เงินลงทุนในการดาเนินงาน
และ/หรื อ ขยายธุรกิจ และ/หรื อ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท บริ ษัทจึงมีความประสงค์ ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
จานวน 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,653,955,000 บาท เป็ น 4,053,955,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ตามที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมต่อไปในวาระที่ 4
นอกจากนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท บริ ษัทต้ องแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เรื่ อง ทุนจด
ทะเบียน โดยให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน

4,053,955,000 บาท

(สีพ่ นั ห้ าสิบสามล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นห้ า
พันบาท)

แบ่งออกเป็ น

4,053,955,000 หุ้น

(สีพ่ นั ห้ าสิบสามล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นห้ า
พันหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึง่ บาท)

โดยแยกเป็ น:
หุ้นสามัญ

4,053,955,000 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(สีพ่ นั ห้ าสิบสามล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นห้ า
พันหุ้น)
( - )”

ทังนี
้ ้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนาย
ทะเบียน
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นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามคาถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระนี ้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีก 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,653,955,000 บาท เป็ น 4,053,955,000
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private
Placement) และอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 (ทุนจด
ทะเบียน) ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย
จานวนหุ้นรวม

1,457,207,064

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9917

119,300

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0081

1,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

1,457,327,364

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 2,400,000,000 หุ้น ให้ กับบุคคลในวงจากัด (Private
Placement) และผู้ถอื หุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ผู้ดาเนินการประชุมได้ ขอให้ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี ้
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัท ในวาระที่ 3 ข้ างต้ น จึงขอเสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
4.1

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งไม่
เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษัท โดยมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อนายอัศวิน เตชะเจริ ญวิกุล
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการกาหนดราคาเสนอขายหุ้นภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
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4.2

(1)

กาหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดที ี่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็ น
ราคาที่ไม่ต่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทาการติดต่อกัน (ราคาตลาด) ก่อนวันเสนอขาย ทังนี
้ ้ บริ ษัท
อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมีสว่ นลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้ อยละ 10.0 ของราคาตลาดดังกล่าว หรื อไม่
ต่ากว่าราคาที่กาหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิ ดให้ ผ้ ลู งทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื ้อหุ้นที่
ออกใหม่ของบริ ษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสารวจโดยบริ ษัทหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด และ

(2)

ราคาดังกล่าวจะเป็ นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ากว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ครั ง้ แรก (หุ้นละ 35 บาท) และเป็ นราคาที่มีความสมเหตุสมผลเมื่อคานึงถึง
ประโยชน์และส่วนได้ เสียรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ (จานวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวน
หุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครัง้ แรก ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (คิดเป็ นจานวนหุ้นที่ใช้ ในการจัดสรรครัง้ แรกทังสิ
้ ้น 1,592,221,000 หุ้น) ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 35 บาท โดยกาหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทสาหรับการเสนอขายในครัง้ นี ้
ในช่วงวันที่ 13, 14, 15, 20 และ 21 กรกฎาคม 2559 (รวม 5 วันทาการ) และบริ ษัทได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Record Date) ตามข้ อ 4.2 นี ้ ในวันที่ 9
มิถุนายน 2559 และให้ รวบรวมรายชื่ อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มิถนุ ายน 2559
ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริ ษัทจะจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ใน
ราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษัทจะดาเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรื อจนกว่าจะไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวอีกต่อไป

4.3

ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจากัดตามข้ อ 4.1 และ/หรื อมีห้ นุ สามัญเพิ่ม
ทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนสาหรับการเสนอขายแบบ Rights Offering ครัง้ แรก ตาม
ข้ อ 4.2 บริ ษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวทังหมดหรื
้
อบางส่วนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) อีกครัง้ หนึ่ง (ครัง้ ที่สอง) โดยจะมีการ
กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights
Offering) ในครัง้ ที่สองนี ้อีกครัง้
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นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามคาถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวาระ
นี ้
นายสิทธิชัย อยู่เจริญพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าตามที่บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้นของ BigC ซึ่งได้ มีการกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงินจานวนกว่า 200,000 ล้ านบาท ซึง่ หากนาอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ (ประมาณร้ อยละ 5) ที่บริ ษัทจะต้ อง
ชาระมาเปรี ยบเทียบกับเงินกาไรจากผลประกอบการของ BigC อาจพบว่าผลประกอบการของ BigC ดังกล่าวไม่น่าที่จะ
ครอบคลุมกับดอกเบี ้ยจ่ายได้ จึงสอบถามคณะกรรมการบริ ษัท ว่าการเข้ าซื ้อหุ้นของ BigC นันจะส่
้ งผลให้ บริ ษัทได้ รับเงิน
กาไรของ BIGC มากน้ อยเพียงใด และเพียงพอกับการชาระดอกเบี ้ยเงินกู้หรื อไม่ และ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ของบริ ษัทนัน้ ปั จจุบนั มีการแจ้ งความ
ประสงค์จากนักลงทุนสถาบันที่จะเข้ ามาซื ้อหุ้นดังกล่าวเต็มจานวนหรื อไม่ เนื่องจากข้ อมูลนี ้น่าจะเป็ นสิ่ง ที่สะท้ อนได้ ว่า
BigC ที่บริ ษัทได้ ซื ้อมานันมี
้ ความเจริ ญเติบโตหรื อไม่
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการบริ ษัท ชี ้แจงว่าบริ ษัทยังไม่สามารถทราบจานวนหุ้นที่แน่นอนที่บริ ษัทจะสามารถ
จัดสรรให้ กับบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้ เนื่องจากในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กับบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) นัน้ จะเป็ นไปตามกระบวนการที่เปิ ดให้ ผ้ ลู งทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะจองซื ้อหุ้นที่
ออกใหม่ของบริ ษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งจะต้ องมีการสารวจโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถ
กระทาได้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแล้ วเท่านัน้
นายอัศวิน เตชะเจริ ญวิกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี ้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมในเรื่ องเงินกู้ยืม
ของบริ ษัท จากการเข้ าซื ้อหุ้นของ BigC ว่า บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการพิจารณาโครงสร้ างเงินกู้ทเี่ หมาะสมเป็ นอย่างมาก
โดยบริ ษัทได้ พิจารณาแผนการปรับโครงสร้ างเงินทุน เป็ น 3 ส่วน กล่าวคือ (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (2) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ กับบุคคลในวงจากัด (Private
Placement) และ (3) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ การจัดโครงสร้ างเงินทุน และโครงสร้ างเงินกู้ที่เหมาะสมจะทาให้
บริ ษัทมีศกั ยภาพในการลงทุน และสามารถดาเนินกิจการห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่เป็ นอันดับหนึ่งในสามของอาเซียนได้
นอกจากนี ้ กาไรจากผลประกอบการของ BigC นันสามารถรองรั
้
บดอกเบี ้ยจ่ายจากเงินกู้ข้างต้ นได้ และอัตราดอกเบี ้ยที่
แท้ จริ ง ซึ่งบริ ษัทไม่สามารถเปิ ดเผยได้ เป็ นอัตราที่ต่ากว่า อัตราที่ผ้ ถู ือหุ้นใช้ ในการคานวณเปรี ยบเทียบ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัท และ BigC ยังคงมุง่ พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมุง่ สร้ างกระแสเงินสดเพื่อลดภาระหนี ้ของกลุม่ บริ ษัท
นายอนุ ว่ องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าบริ ษัทมีวิธีการคานวณอย่างไรจึงเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่ม
ทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน ราคา 35 บาท โดยให้ สว่ นลดร้ อยละ 7.28 เนื่องจาก
ขณะนีร้ าคาซื อ้ ขายหุ้นของบริ ษัท ในตลาดหลักทรั พย์ ฯ อยู่ที่ประมาณ 43 บาท และเมื่อประกาศขึน้ เครื่ องหมาย XR
(Excluding Right) ราคาหุ้นน่าจะลดลงอีกอย่างแน่นอน ดังนัน้ ราคา 35 บาทอาจจะเป็ นราคาที่สงู กว่าราคาตลาด ณ
ขณะนัน้ และอาจจะทาให้ มีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายแบบ Rights Offering ไม่ครบตาม
จานวนหุ้นที่เสนอขายก็เป็ นได้ ซึง่ อาจจะเกิดปั ญหาในกรณีที่บริ ษัท ทีซีซี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“TCC”) จะต้ องทาคาเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) อีกด้ วย
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นอกจากนี ้ การเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในครัง้ ที่สอง ไม่นา่ จะสามารถเสนอขายที่ราคา
เดิม คือ 35 บาทต่อหุ้นได้ เนื่องจากบริ ษัทอาจจะได้ รับผลกระทบในเรื่ องการลดลงของราคาหุ้น (Price dilution) ดังนัน้ ผู้ที่
จะเข้ ามาซื ้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในครัง้ ที่สองจะต้ องซื ้อหุ้นในราคาต่ากว่า 35 บาทต่อหุ้น จึง
ขอให้ คณะกรรมการชี ้แจงข้ อสังเกตในเรื่ องดังกล่าวดังกล่าว
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการบริ ษัทชี ้แจงว่า ราคาหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในการเสนอขายแบบ
Rights Offering ครัง้ แรกที่ราคา 35 บาทนัน้ เป็ นราคาที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณากาหนดขึ ้นโดยคานึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นเป็ นที่ตงั ้ และเห็นว่าเป็ นราคาที่มีความเหมาะสมแล้ ว และบริ ษัทได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) สาหรับการเสนอขายหุ้นแบบ Rights Offering ครัง้ แรกไปแล้ วตังแต่
้ เมื่อวันที่ 9
มิถนุ ายน 2559 ดังนัน้ ประเด็นที่เหลือขณะนี ้ จึงมีเพียง การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ
การเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ ที่สอง
นอกจากนี ้ TCC ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทได้ แจ้ งความจานงในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ ที่ได้ รับ ซึ่ง TCC
ถือหุ้นบริ ษัทอยูป่ ระมาณร้ อยละ 73 ของหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท ทังนี
้ ้ หากมีผ้ ถู ือหุ้นไม่จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน TCC จะจองซื ้อหุ้น
เกินส่วนของตนในกรณีที่บริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุน ซึง่ หากเป็ นการจองซื ้อตามสิทธิและส่งผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้น
ของ TCC เพิ่มขึ ้นข้ ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทัง้ หมดของกิจการ (Tender offer) ในกรณีนี ้ TCC ได้ รับยกเว้ น
ไม่ต้องเป็ นทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ (Tender offer) แต่อย่างใด
Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ กล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทที่สามารถเข้ าซื ้อ
หุ้นใน BigC ได้ สาเร็ จ และเสนอแนะว่าราคาในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
ต่าเกินไป จึงเสนอให้ พิจารณาปรับราคาเสนอขายดังกล่าว
นายวีระวงค์ จิ ตต์ มิตรภาพ ชี แ้ จงว่า ในการกาหนดราคาเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี ้ คือ เป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัท
ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7-15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย โดยหากจะมีการให้ สว่ นลด จะต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของ
ราคาตลาดดังกล่าว หรื อการกาหนดราคาเสนอขายโดยผ่านกระบวนการที่เปิ ดให้ ผ้ ลู งทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่ จะ
จองซื ้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริ ษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสารวจโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ ดังนัน้
การกาหนดราคาตามเงื่อนไขดังกล่าวจึงถือเป็ นการกาหนดราคาที่มีความเหมาะสมแล้ ว
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง แสดงความคิด เห็นว่า ในการประเมินว่าราคาเสนอขายหุ้นราคาใดมี
ความเหมาะสมนันเป็
้ นไปได้ ยาก แต่ราคาเสนอขายหุ้นให้ กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ดังกล่าวจะไม่ต่ากว่า
35 บาทอย่างแน่นอนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ โดยนายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิกุล ได้ เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกาหนด
ราคาเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) กล่าวคือ เพื่อเป็ นการปกป้องสิทธิและรักษาผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทมิให้ ถูกกระทบเกินสมควรจากการที่บริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้ แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ดังกล่าว
จะต้ องเป็ นราคาภายใต้ เงื่อนไขว่า (1) ราคาเสนอขายจะต้ องเป็ นราคาที่ให้ สว่ นลดไม่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาปิ ดของ
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หุ้นบริ ษัทที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 (ราคาปิ ดของหุ้นบริ ษัท ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559
เท่ากับราคา 45 บาทต่อหุ้น) (2) หากบริ ษัทจาเป็ นต้ องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) ในครัง้ ที่สองนัน้ นักลงทุนเฉพาะเจาะจงที่ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ดังกล่าวจะต้ องไม่ได้ รับ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครัง้ ที่สองนี ้ด้ วย เนื่องจากนักลงทุนดังกล่าวไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมอย่างแท้ จริ ง และ (3)
ราคาเสนอขายหุ้นในกรณีที่บริ ษัทจะมีการเสนอขายแบบRights Offering ครัง้ ที่สอง ควรกาหนดที่อตั รา 35 บาทต่อหุ้น
นอกจากนี ้ นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิกลุ ได้ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องภาระดอกเบี ้ยเงินกู้ของบริ ษัทว่า เป็ นเรื่ อง
ที่ไม่นา่ กังวลแต่อย่างใด เนื่องจากในการประกอบธุรกิจนัน้ การใช้ เงินกู้ในการลงทุนจะเกิดประโยชน์ในทางภาษี มากกว่า
ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ กาไรสุทธิตอ่ หุ้นของบริ ษัท
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการบริ ษัทชี ้แจงว่า หากพิจารณาตามข้ อเสนอของนายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิกลุ ที่ได้ เสนอต่อ
ที่ประชุมแล้ วจะพบว่าเป็ นข้ อเสนอที่มีสาระสาคัญไม่ตา่ งจากข้ อเสนอของคณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นข้ อเสนอที่เป็ นไป
เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกราย จึงเห็นว่าในการพิจารณาเรื่ องดังกล่าว บริ ษัทควรที่จะเปิ ดโอกาสให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีสว่ นในการตัดสินใจด้ วย
นายเอกพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามว่า การตัดสิทธินกั ลงทุนที่จองซื ้อหุ้นของบริ ษัทใน
ส่วนของหุ้นที่จดั สรรให้ แก่บคุ คลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไม่ให้ มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นที่บริ ษัทอาจมีการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ Rights Offering ครัง้ ที่สองนันจะสามารถท
้
าได้ หรื อไม่ อย่างไร เนื่องจากหากบริ ษัทได้ กาหนดวัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) สาหรับการเสนอขายหุ้นแบบ Rights Offering ในครัง้ ที่
สอง บุคคลเฉพาะเจาะจงดังกล่าวที่ได้ เข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัทแล้ วก็จะมีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้ วย เนื่องจากถือว่าเป็ น
ผู้ถือหุ้นบริ ษัทเช่นกัน
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการบริ ษัทชี ้แจงว่า คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่จะต้ องปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนัน้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี ้มีมติอนุมตั ติ ามหลักการและเงื่อนไขตามข้ อเสนอดังกล่าวที่จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท
ที่แท้ จริ งเท่านันที
้ ่เป็ นผู้ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นแบบ Rights Offering ครัง้ ที่สอง บริ ษัทก็มี
หน้ าที่ปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ ในการดาเนินการเป็ นเรื่ องที่ ฝ่ ายกฎหมายจะต้ องพิจารณารายละเอียดในการ
กาหนดวันกาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ดังกล่าวต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนี ้จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 2,400,000,000 หุ้น ให้ กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมถึงข้ อเสนอเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุม
อนุมตั ิเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) (ตามข้ อ 4.1) และการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ ที่สอง (ตามข้ อ 4.3) ดังนี ้
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(1)

ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ราคาเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) จะต้ องเป็ นราคาที่ให้ สว่ นลด
ไม่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาปิ ดของหุ้นบริ ษัทที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2559 (ราคา
ปิ ดของหุ้นบริ ษัท ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2559 เท่ากับ 45 บาทต่อหุ้น) และ

(2)

เพื่อเป็ นการปกป้องสิทธิและรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทมิให้ ถกู กระทบเกินสมควรจาก
การที่บริ ษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
กรณีการเสนอขายแบบ Rights Offering ครัง้ ที่สองให้ แก่บคุ คลที่เป็ น “ผู้ถือหุ้นเดิม” ของบริ ษัทเท่านัน้ ซึ่งจะไม่
รวมนักลงทุนเฉพาะเจาะจงที่จะเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทผ่านการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามข้ อ 4.1 ข้ างต้ น

(3)

ราคาเสนอขายหุ้นในกรณีที่บริ ษัทจะมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเพื่ อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Rights Offering) ครัง้ ที่สอง กาหนดที่อตั รา 35 บาทต่อหุ้น

ในการนี ้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อนายอัศวิน เตชะเจริ ญวิกลุ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ของบริ ษัทซึง่ เป็ นบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทมี
อานาจในการพิจารณากาหนด และ/หรื อ แก้ ไขเปลีย่ นแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ กบั บุคคลในวงจากัด ตามข้ อ 4.1 และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ตามข้ อ 4.2 และ 4.3 ดังกล่าว
ได้ ซึง่ จะต้ องอยูภ่ ายใต้ บงั คับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเป็ นครัง้ เดียวหรื อเป็ นครัง้ ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน การกาหนดราคา
เสนอขาย (สาหรับการจัดสรรหุ้นตามข้ อ 4.1) วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิจองซื ้อและได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน (Record Date) สาหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริ ษัทจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) (สาหรับการจัดสรรหุ้น
ตามข้ อ 4.3) การชาระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การ
แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงิน การเข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทังด
้ าเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3)
ลงนามในคาขออนุญาตต่าง ๆ คาขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ ามี) และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคาขออนุญาตต่าง ๆ คาขอผ่อนผั นต่าง ๆ (ถ้ ามี) และหลักฐานที่จาเป็ นที่
เกี่ยวข้ องต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ข้ างต้ น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 2,400,000,000 หุ้น ให้ กับบุคคลในวงจากัด
(Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทังเงื
้ ่อนไขเพิ่มเติมตามข้ อเสนอของ
ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ นทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน

1,456,826,468

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9632

533,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0365
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งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย
จานวนหุ้นรวม

2,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

1,457,361,468

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

-

หมายเหตุ: จ านวนคะแนนเสี ย งในวาระนี ้ ต ามที ่ บ ริ ษั ท ได้ แ จ้ ง มติ ที ่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า นระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ เมื ่อวันที ่ 29 มิ ถนุ ายน 2559 มี การระบุคลาดเคลื ่อนเล็กน้อยจากจานวนคะแนนเสียง
ตามจริ ง แต่ทงั้ นี ้ มิ ได้มีนยั สาคัญแต่ประการใด
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่ เกิน 130,000 ล้ านบาท
หรือสกุลเงินอื่นในจานวนเทียบเท่ า
ผู้ดาเนินการประชุมขอให้ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี ้
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนปรับโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัท บริ ษัทมีความประสงค์
จะระดมทุนอีกส่วนหนึง่ จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชาระคืนหนี ้เงินกู้จากสถาบันการเงินที่กลุม่ บริ ษัทใช้ ในการเข้ า
ซื ้อกิจการของกลุม่ BigC และ/หรื อ ใช้ ในการดาเนินงาน และ/หรื อ ขยายธุรกิจ และ/หรื อ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นกู้
ในวงเงินไม่เกิน 130,000 ล้ านบาท หรื อสกุลเงินอื่นในจานวนเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ ในตาราง
ด้ านล่างนี ้ ทังนี
้ ้ วงเงินรวมของหุ้นกู้และวงเงินสินเชื่อที่บริ ษัทจะกู้จากสถาบันการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึง่ จะไม่เกินจานวน
130,000 ล้ านบาท (ไม่นบั รวมวงเงินหุ้นกู้และวงเงินสินเชื่อ ของกลุม่ บริ ษัทในปั จจุบนั ในส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับสินเชื่อที่กลุม่
บริ ษัทใช้ ในการเข้ าลงทุนในหุ้นของ BigC และกิจการที่เกี่ยวข้ อง)
วัตถุประสงค์ :

เพื่อน าเงิ นที่ไ ด้ รับ จากการออกและเสนอขายหุ้น กู้ไปชาระคืน หนีเ้ งิ นกู้ซึ่งมี อยู่ใ น
ปั จจุบนั และ/หรื อ ใช้ ในการดาเนินงาน และ/หรื อ ขยายธุรกิจ และ/หรื อ เป็ นเงินทุน
หมุ น เวี ย นของบริ ษั ท หรื อ เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
เห็นสมควร

ชนิด:

หุ้นกู้ทกุ ประเภทและรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อ มีหรื อไม่มี
หลักประกันหรื อผู้คา้ ประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้ อยสิทธิ หรื อไม่ด้อยสิทธิ
ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่
ละคราว และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

สกุลเงิน:

เงินบาท และ/หรื อ เงินสกุลต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า

มูลค่ ารวมของหุ้นกู้:

มูลค่าเงินต้ นรวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 130,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในจานวนที่

14

เทียบเท่า
ทังนี
้ ้ บริ ษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่
ถอนไปแล้ วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริ ษัทออกจาหน่ายแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ รับ
การไถ่ถอนไม่วา่ ณ ในขณะใดขณะหนึง่ จะต้ องมีจานวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้ างต้ น
(revolving basis)
การเสนอขาย:

เสนอขายหุ้นกู้ทงหมดในคราวเดี
ั้
ยวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็ นหลายชุดหรื อชุดเดียว หรื อ
ทยอยออกหุ้นกู้เป็ นหลายคราวก็ ได้ โดยอาจเสนอขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนทั่วไป (public
offering) และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อ
ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะตามความหมายที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/
หรื อ ในต่า งประเทศ ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อตาม
ประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บงั คับใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้

อัตราดอกเบีย้ :

ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ นี ้ ให้ อ ยู่ภายใต้ บังคับของประกาศคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์ และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อสานักงานก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศหรื อ กฎระเบี ยบอื่ น ๆที่
เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อายุของหุ้นกู้:

ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

การไถ่ ถอนก่ อนกาหนด:

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรื อไม่มีสทิ ธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด และบริ ษัทอาจมีหรื อไม่มี
สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในการออก
หุ้นกู้ในแต่ละคราว

อานาจกาหนดรายละเอียด
อื่นๆ:

ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย มีอานาจดังนี ้
1) กาหนดรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี ้ย
อายุก ารไถ่ ถอน การแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถือ หุ้น กู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอีย ดที่
เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงราคาวิธีการและระยะเวลา
เสนอขายและจัดสรร
2) แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินและ/หรื อผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์และ/หรื อสถาบัน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรื อหลักทรัพย์และ/หรื อ
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บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้ องมีการแต่งตังตามกฎเกณฑ์
้
ที่เกี่ยวข้ องหรื อในกรณี
อื่นใดตามที่เห็นควร
3) ติดต่อ เจรจา เข้ าทา ลงนาม แก้ ไข สัญญาและ/หรื อเอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อ
ให้ ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ ยวข้ อ งกับการออกและเสนอขายหุ้น กู้ดังกล่า วตลอดจนดาเนิ นการใดๆที่
เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นได้ ทกุ ประการตามที่เห็นควร

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามคาถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวาระนี ้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ สอบถามว่า หุ้นกู้ที่บริ ษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้นี ้ได้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)
ที่อตั ราเท่าไหร่
นายอัศวิน เตชะเจริ ญวิกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ ห าร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี แ้ จงว่า ขณะนีบ้ ริ ษัทอยู่ระหว่า ง
ประสานงานเพื่อให้ ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อให้ มีอตั ราที่ดี
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนีจ้ ึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาการ
ออกและเสนอขายหุ้น กู้ของบริ ษั ท ในวงเงิ นไม่เกิ น 130,000 ล้ า นบาท หรื อสกุลเงิ น อื่น ในจ านวนเทีย บเท่า โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย
จานวนหุ้นรวม

1,456,825,668

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9932

533,800

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0366

2,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

1,457,361,468

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

หมายเหตุ: จ านวนคะแนนเสี ย งในวาระนี ้ ต ามที ่ บ ริ ษั ท ได้ แ จ้ ง มติ ที ่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า นระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ เมื ่อวันที ่ 29 มิ ถนุ ายน 2559 มี การระบุคลาดเคลื ่อนเล็กน้อยจากจานวนคะแนนเสียง
ตามจริ ง แต่ทงั้ นี ้ มิ ได้มีนยั สาคัญแต่ประการใด
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วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิขอแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทและแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3
(วัตถุประสงค์ )
ผู้ดาเนินการประชุมขอให้ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี ้
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้ วยบริ ษัทได้ มีนโยบายขยายธุรกิ จเพิ่มเติมเพื่อประกอบกิจการ
สานักงานใหญ่ ข้ามประเทศ (International Head Quarter) จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ ไข
วัตถุประสงค์ของบริ ษัท ข้ อ 5, ข้ อ 9, ข้ อ 20 และ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้ อ รวมมีวตั ถุประสงค์จานวน 21 ข้ อ เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริ ษัท และเพื่อให้ วตั ถุประสงค์ของบริ ษัทเป็ นไปตามระเบียบการจดทะเบี ยนบริ ษัท
ของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กรณีแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้ อ 5 ข้ อ 9 และข้ อ 20 เป็ นดังนี ้
(5)

ซื ้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื ้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ รับ จานา รับจานอง (โดยมิได้ รับฝากเงินหรื อรับ
เงินจากประชาชน และใช้ ประโยชน์จากเงินนัน)
้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผล
ของทรัพย์สนิ นัน้ และ ขาย โอน ให้ เช่า จานอง จานา แลกเปลีย่ น และจาหน่ายโดยประการอื่นซึง่ ทรัพย์สนิ ใดๆ

(9)

ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสารและสินค้ า ทังทางบก
้
ทางน ้า และ ทา ง อ า ก า ศ ทั ง้ ภ า ย ใ น ประ เ ทศ แ ล ะ
ต่างประเทศ

(20)

ประกอบธุรกิจบริ การรับเป็ นที่ปรึ กษาและให้ คาแนะนา รวมถึงการรับ บริ หารจัดการ เกี่ยวกับด้ านบริ หารงาน
พาณิชยกรรม ธุรกิจค้ าส่ง ธุรกิจค้ าปลีก อุตสาหกรรม รวมทังปั
้ ญหาการผลิต การตลาด และจัดจาหน่าย จัดหา
วัตถุดิบและชิ น้ ส่วน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนด้ านเทคนิค ด้ านงานบุคคลและการฝึ กอบรม ด้ าน
การเงิน วิเคราะห์และวิจยั ด้ านเศรษฐกิจ และจัดการและควบคุมสินเชื่อ

กรณีเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้ อ 21 เป็ นดังนี ้
(21)

ประกอบธุรกิจการบริ หารการเงิน รวมถึงการบริ หารเงินของศูนย์ บริ หารเงิน การกู้ยืมเงินและการให้ ก้ ยู ืมเงินแก่
วิสาหกิจในเครื อ

นอกจากนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดงั รายละเอียดข้ างต้ น จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3 จากเดิม 20 ข้ อ เป็ น 21 ข้ อ โดยมีข้อความดังนี ้
“ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 21 ข้ อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ”
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นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรื อแสดงความเห็นได้ เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นแต่อย่างใด จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิ การแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทและแก้ ไ ขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3
(วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย
จานวนหุ้นรวม

1,457,359,468

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

2,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

1,457,361,468

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

เมื่อไม่มีเรื่ องอื่นใดเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลามาประชุมและได้
ร่วมกันเสนอข้ อคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทในปี นี ้อีกครัง้ และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อ เวลา 16.45 น.

(นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี)
ประธานในที่ประชุม

(นายวิทยา แก้ วกังสดาล)
เลขานุการที่ประชุม
บันทึกรายงาน
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