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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 
ของ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 

วันเวลาและสถานที่ : วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 10.00 - 12.30 น. 
 : ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาคารจิตรโภชนา เลขท่ี 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน  
  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ประธานที่ประชุม    :   นายภาณุ ศีติสาร     ประธานกรรมการบริษัท 
เลขานุการที่ประชุม :   นางสาวกนกอร ศรีบุญชู  เลขานุการบริษัท 
 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายภาณุ   ศีติสาร   ประธานกรรมการบริษัท (ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม) 
2. นายพระนาย  กังวาลรัตน์  กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายอัณณพ พุ่มกุมาร   กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ 
4. นางสาวอนงค์   พานิชเจริญนาน  กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
5. นายสุวิทย์    สิงหจันทร์   กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายพิทยาธร   มฤทุสาธร   กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายวรพงศ์  จ าจด   กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายกัมพล ตติยกวี   กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

1. นายเศรษฐวุฒ ิ บุญสนิท   ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ ากัด ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท 

1. คุณวิชญ์  สุทธิพงษ์ฉวีกุล 
2. คุณเกียรติพล   ตั้งไตรพชร 
3. คุณนพร   เมฆโสภณ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 

1. คุณณิชยา   วณีสอน 
2. คุณภัทริยา   สินธวาชีวะ 

 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม : นางสาวกนกอร ศรีบุญชู       เลขานุการบริษัท 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
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ก่อนเริ่มการประชุม 
 
นางสาวกรรณิการ์ เอี้ยพิน เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ได้กล่าวชี้แจงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดังนี ้
  
• จากการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 มีผู้ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้นจ านวน 9,021 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้ท้ังหมดจ านวน 4,432,627,412 หุ้น 

• การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2560 ในครั้งน้ี มีวาระการประชุมรวมท้ังสิ้น 4 วาระ เป็นวาระลงคะแนนเสียงจ านวน 5 วาระ 

เน่ืองจากในวาระท่ี 2 มีวาระย่อยจ านวน 3 วาระ ดังรายละเอียดท่ีปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมท่ีได้น าส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย

แล้วก่อนการประชุม 

• ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง และการลงคะแนนกระท าโดยการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

เฉพาะวาระการประชุมท่ีเป็นการพิจารณาอนุมัติและวาระรับรองรายงานการประชุม  โดยผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพียง

อย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามก ากับในบัตรลงคะแนน 

• ในการอภิปราย เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ให้ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะอภิปรายกล่าวแสดง ชื่อและ

นามสกุล ให้ท่ีประชุมทราบ แล้วจึงอภิปรายในเน้ือหาตามวาระน้ันๆ โดยก่อนจะมีการลงมติ ในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้

ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

• ในการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีท่ีไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบหรือ

อนุมัติตามท่ีประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ  และกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนคัดค้านหรืองดออกเสียงใน

วาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงตนและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เพื่อน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

หรือจากบัตรเสีย มาหักออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และภายหลังการประชุม

เสร็จสิ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนท้ังหมดไว้บนโต๊ะ เพื่อท่ีบริษัทจะได้เก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน ส าหรับใช้เป็นการสอบยัน

คะแนนเสียงในอนาคต 

ต่อจากน้ัน นางสาวกรรณิการ์ ได้กล่าวแนะน ากรรมการและผู้บริหารของบริษัท ท่ีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปน้ี 
1. นายภาณุ   ศีติสาร  ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม 
2. นายพระนาย  กังวาลรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นางสาวอนงค์   พานิชเจริญนาน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
4. นายอัณณพ พุ่มกุมาร  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ 
5. นายสุวิทย์    สิงหจันทร์  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายพิทยาธร   มฤทุสาธร  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายวรพงศ์  จ าจด  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายเศรษฐวุฒ ิ บุญสนิท  กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

 

ล าดับต่อมา เป็นการกล่าวแนะน าบุคคลที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมดังต่อไปน้ี 
1. คุณวิชญ์  สุทธิพงษ์ฉวีกุล ท่ีปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จ ากัด 
2. คุณเกียรติพล   ตั้งไตรพชร  ท่ีปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จ ากัด 

 



                    หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
                    บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)                                                                                                 

หน้า 10 
 

 
3. คุณนพร  เมฆโสภณ  ท่ีปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จ ากัด 
4.  คุณณิชยา  วณีสอน  ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
5.  คุณภัทริยา  สินธวาชีวะ  ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเทมส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ท าหน้าท่ีลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียง

ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท โดยมีคุณนารีนาถ จันทวงษ์ อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและ
การนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท 
 

จากน้ัน นางสาวกรรณิการ์ได้กล่าวเรียนเชิญนายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ท่ี 1/2560 และด าเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือเชิญประชุม 
 

นายภาณุ ศีติสาร ท าหน้าท่ีเป็นประธานการประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2560 ในครั้งน้ี และได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามระเบียบข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 ก าหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้อง
มีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ส าหรับการประชุมในวันน้ี จาก
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมด 4,432,627,412 หุ้น ณ เวลาเริ่มการประชุม 
 

• มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวนท้ังสิ้น 46 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 759,241,600 หุ้น 
• มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จ านวนท้ังสิ้น 47 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 1,516,720,631 หุ้น 

 
ดังน้ัน รวมแล้วถือว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังมาด้วยตนเองและมอบฉันทะจ านวน 93 ราย คิดรวมเป็นจ านวนหุ้นเท่ากับ 

2,275,962,231 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.35  ซึ่งมากกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท 
 

หลังจากน้ัน ประธานฯ ได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
 
วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 ตาม
รายละเอียดในส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้แสดงไว้ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 1 ท่ีได้น าส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
จากรายละเอียดของรายงาน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกสาระส าคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของท่ีประชุม 
จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 โดยมติของวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
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เห็นด้วย 2,293,023,031 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 2    พิจารณาอนุมัติแผนการเข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ดังนี้ 
 

วาระที่ 2.1     พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด    
 

ประธานฯ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (“บิ๊กแก๊ส”) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมพลังงาน
และจ าหน่ายเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ือง เช่น การก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ งานซ่อม
บ ารุงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ งานซ่อมบ ารุงรถขนส่งก๊าซธรรมชาติ และงานติดตั้งระบบเชื้อเพลิงส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ด้วย
ประสบการณ์ในด้านธุรกิจพลังงานและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของบิ๊กแก๊สท่ีมีเป้าหมายจะเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร บิ๊กแก๊ส
ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามัน พ.ศ. 2543 เพื่อขยายการประกอบธุรกิจไปสู่ธุรกิจ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้กลุ่มลูกค้าหลักซึ่งเป็นสถานีบริการก๊าซ LPG ส าหรับรถยนต์และจ าหน่ายก๊าซบรรจุถังให้กับภาค
ครัวเรือนภายใต้เครื่องหมายการค้า “บิ๊กแก๊ส” โดยมีโรงบรรจุก๊าซ LPG ซึ่งบิ๊กแก๊สด าเนินการเองจ านวน 2 แห่ง นอกจากธุรกิจข้างต้น บิ๊กแก๊สยัง
อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อเป็นผู้จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ในปี 2561 โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากบิ๊กแก๊สเล็งเห็นถึงแนวโน้มความต้องการใช้ LNG ในประเทศไทยท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพื่อน ามาใช้เป็น
เชื้อเพลิงส าหรับการผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ ภาคอุตสาหกรรม และภาคคมนาคมขนส่ง มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 200 ล้านบาท 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบิ๊กแก๊ส ให้ครบจ านวนท้ังสิ้น 41 ,632,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบิ๊กแก๊สภายหลังการเข้า
ท าธุรกรรมดังกล่าว ในราคาหุ้นละประมาณ 32.43 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมท้ังสิ้นไม่เกิน 1,350,000,000 บาท โดยภายใต้ข้อจ ากัดด้านเวลาและ
ข้อจ ากัดในเชิงธุรกิจ จึงให้แบ่งการจองซื้อและช าระราคาหุ้นเพิ่มทุนบิ๊กแก๊สเป็นสองคราว กล่าวคือ (ก) ครั้งที่ 1 จ านวน 24,670,815 หุ้น (คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 38.15 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบิ๊กแก๊สภายหลังการจองซื้อครั้งท่ี 1) ในราคา 800 ล้านบาท และ (ข) 
ครั้งที่ 2 จ านวน 16,961,185 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20.78 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบิ๊กแก๊สภายหลังการจองซื้อ
ครั้งท่ี 2) ในราคา 550 ล้านบาท (ซึ่งเมื่อนับรวมกับหุ้นเพิ่มทุนบิ๊กแก๊สครั้งท่ี 1 คิดเป็นสัดส่วนรวมท้ังสิ้นประมาณร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีออกและ
จ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบิ๊กแก๊สภายหลังการจองซื้อครั้งที่ 2) ท้ังน้ีแหล่งเงินท่ีบิ๊กแก๊สจะน าไปใช้ในการซื้อหุ้นของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด (“TPN”) รวมถึงการด าเนินการตามแผนธุรกิจของบิ๊กแก๊ส (ธุรกิจวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ธุรกิจบริการขนส่ง และธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG) ได้รวมอยู่ในเงินเพิ่มทุนในบิ๊กแก๊สครั้งน้ีแล้ว โดยบริษัทคาดว่า
จะสามารถด าเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนบิ๊กแก๊สทั้งจ านวนได้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 

ในการน้ี ประธานฯ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมดังนี้ 

(ก) การเข้าท ารายการในครั้งน้ีเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศ
เรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ 
ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีมีนัยส าคัญ โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และงบการเงินรวมของบิ๊กแก๊ส สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบิ๊กแก๊สแล้วพบว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อค านวณรายการตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.80 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย (โดยบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ี
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เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครั้งน้ี) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินท่ีมีนัยส าคัญ กล่าวคือ รายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าท่ีจัดท าสารสนเทศ
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดท าสารสนเทศ
เวียนให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วันท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว 

แม้ว่าขนาดรายการของการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนบิ๊กแก๊สท้ังจ านวนข้างต้นจะไม่ถึงร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัท
ย่อย แต่เน่ืองด้วยการด าเนินการดังกล่าว ตลอดจนการเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีความเกี่ยวเน่ืองและเป็นเงื่อน ไขท่ี
ส าคัญซึ่งกันและกัน จึงเห็นควรแจ้งพร้อมเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนบิ๊กแก๊สเพื่อให้ครบจ านวนร้อยละ 51 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบิ๊กแก๊สด้วย 

(ข) การเข้าท ารายการในครั้งน้ีไม่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 
เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 แต่อย่างใด 

ในการน้ี ประธานฯ เห็นควรเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบิ๊กแก๊ส 

 
คุณวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้ 
 

• สอบถามเรื่องการจ่ายปันผล ซึ่งปี 2557-2558 ทางบริษัทมีการจ่ายปันผล แต่ ปี 2559 ท าไมไม่มีการจ่ายปันผล และในปีผล

ประกอบการ 2560 จะมีการจ่ายปันหรือไม่อย่างไร 

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่าเนื่องจากปี 2559 บริษัทมีผลประกอบกิจการท่ีขาดทุน จึงมีมติงด

จ่ายปันผลตามการอนุมัติของท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ส าหรับผลประกอบการในปี 2560 น้ัน คาดการว่าบริษัทจะ

สามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ 

• ผลประกอบการโรงไฟฟ้าท่ี จ.อุดรธานี เป็นอย่างไรบ้าง และจ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ.ในลักษณะใด  

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท แจ้งว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีจ.อุดรธานีน้ัน ประกอบกิจการ

ภายใต้บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PSTC ได้จ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ. ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 โดยมีอัตราการ

จ าหน่ายแบบ Adder 8 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี 

• จากการท่ีบริษัท ได้มีการเสนอขายหุ้นกู้/ตั๋วแลกเงิน จ านวนเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทน้ัน น าเงินในส่วนน้ีไปใช้อะไรบ้าง 

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า จากการท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 30 

สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้/ตั๋วแลกเงินท้ังระยะสั้นและระยะยาว รวม 1,500 ล้านบาท โดยได้น าเงินใน

ส่วนไปใช้ในการลงซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ และพลังงานชีวมวล ซึ่งหลังจากซื้อกิจการเหล่าน้ีแล้วก็ต้องมีการปรับปรุง 

เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพตามก าลังการผลิตไฟฟ้า 

 

คุณสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้ 
 

• ท าไมบริษัทเลือกท่ีจะท าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในลักษณะ จัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP)  

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงเหตุผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในลักษณะ จัดสรรให้กับบุคคลใน

วงจ ากัด(Private Placement: PP) เนื่องจากในเดือนธันวาคม ปี 2558 บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในลักษณะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น

เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ไปแล้ว และการระดมทุนในครั้งน้ีได้มีการขอค าแนะน าจากบริษัทท่ีปรึกษาทางการ
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เงิน และเห็นควรให้เพิ่มทุนในลักษณะ จัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) ซึ่งมีความเหมาะสมกว่านักลงทุนแต่

ละท่านท่ีทางบริษัทได้จัดสรรให้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นน้ัน ล้วนแต่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจสามารถเกื้อกูลให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่าง

มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตได้ 

• หลังจากนักลงทุน PP ได้รับจัดสรรหุ้นแล้วสามารถซ้ือขายหุ้นได้วันใด 

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท ได้ช้ีแจงแก่ผู้ถือหุ้นว่า ก่อนอื่นต้องขออธิบายว่า ทางบริษัทได้อะไรจากการ

เข้าซื้อกิจการของบิ๊กแก๊ส น้ัน อย่างแรกคือสัดส่วนโครงสร้างรายได้ของกิจการจะเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ สัดส่วนรายได้การขาย

ไฟฟ้า ประมาณ 40% สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้าฯ ประมาณ 20% และสัดส่วน

รายได้จากบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ประมาณ 40% ซึ่งคาดการว่าบริษัท จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 100% และทางบริษัทมีความ

คาดหวังที่จะท าให้บิ๊กแก๊สมีส่วนแบ่งตลาด 5% จากยอดขายแก๊สทั้งหมดในประเทศ 

:  ส าหรับนักลงทุน PP คาดว่าจะท าการซื้อขายหุ้นได้ภายในเดือนธันวาคม 2560 อย่างไรก็ดีนักลงทุน  PP มีความ

ตั้งใจท่ีจะถือหุ้นในระยะยาว และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท แต่การห้ามไม่ให้นักลงทุนกลุ่มน้ีขายหุ้น ทางบริษัทคงไม่สามารถท า

ได้ 

 

คุณวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้ 
 

• สอบถามเรื่องการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 น้ัน นักลงทุนกลุ่ม PP น้ันจะได้รับสิทธิในการรับปันผลหรือไม่อย่างไร 

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่านักลงทุนกลุ่ม PP ได้รับสิทธิในการรับปันผลเหมือนนักลงทุนท่ัวไป 

เนื่องจากกระบวนการ การเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) จะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 

น้ี  

• หุ้นท่ีเกิดจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัดน้ัน จะเข้าตลาดหลักทรัพย์และสามารถท าการซื้อขายได้เมื่อใด 

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท แจ้งว่าหุ้นท่ีเกิดจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด จ านวน 

2,000,000,000 หุ้น น้ัน จะเข้ามาท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อกระบวนการ การขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัดเสร็จ

สิ้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเข้าการซื้อขายได้ภายในเดือนธันวาคม 2560 

 

คุณธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้ 
 

• หลังจากท่ีได้ดูงบการเงินของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด พบว่าบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจาก ทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้าน เพิ่มเป็น 

200 ล้านบาท จ านวนผู้ถือหุ้นท้ัง 18 รายน้ี เป็นผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการเพิ่มทุนในจ านวนดังกล่าวหรือไม่ 

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า การเพิ่มทุนดังกล่ าวน้ันเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ  

จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ซึ่งผู้ถือหุ้นบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ตามที่ปรากฏรายชื่อ

ท้ังหมด 18 ท่านเป็น จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายเดิมทั้งหมด 

• จากหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2560 เอกสารแนบท่ี 2 เรื่องการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งได้แจ้งงบการเงินของบริษัท บิ๊ก

แก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งปรากฏงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จึงอยากทราบว่ามีงบการท่ีเป็นปัจจุบันหรือไม่ 

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท ได้ช้ีแจงว่า เนื่องจากบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด มีสถานะเป็นบริษัท

จ ากัด การเปิดเผยในส่วนงบการเงินเป็นเอกสารภายใน แต่ท้ังน้ีทาง PSTC ได้มีการศึกษาข้อมูลท้ังทางบัญชีและการเงิน รวมถึง 

Backlog ของบิ๊กแก๊สซึ่งมีอยู่ประมาณ 600,000,000 บาท  
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• การท่ีบริษัท เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดยขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการ

บริษัทสามารถลงมติอนุมัติวาระดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องผ่านการลงมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น อยากฝากให้ท่านประธานเป็นกระบอกเสียง

แจ้งประเด็นดังกล่าวให้แก่ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้เป็นประเด็นดังกล่าวผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน

สี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

ตอบข้อซักถาม : ท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ชี้แจงว่า จากข้อความข้างต้นตามข้อกฎหมายไม่ได้ก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นท่ี

ชัดเจน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท 

 : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และให้บันทึกในรายงานการประชุม 

• จากการท่ีทาง PSTC เข้าซื้อกิจการบิ๊กแก๊สสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ท้ังน้ีจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของบิ๊กแก๊ส

หรือไม่อย่างไร 

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า จะมีการแต่งตั้งกรรมการของ BGT ท้ังหมด 7 ท่าน ซึ่งมาจาก

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบิ๊กแก๊ส 3 ท่าน และจาก PSTC  4 ท่าน 

• ทาง PSTC มีแผนท่ีจะน าบิ๊กแก๊ส เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ช่วงใด 

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นว่า ตามแผนคาดการว่าจะน า BGT ยื่นขอจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ประมาณ ไตรมาสที่ 3 หรือ 4 ของปี 2562 

• ตามท่ีประธานกรรมการบริษัทแจ้งแผน ท่ีจะน าบิ๊กแก๊ส เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์น้ัน ทางบิ๊กแก๊ส จะติดประเด็นเงื่อนไขใด

หรือไม่ 

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า บิ๊กแก๊สไม่มีประเด็นใดในการน าหุ้นบิ๊กแก๊ส เข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ยังต้องเตรียมตัวในส่วนของการตรวจสอบภายใน รวมถึงโครงสร้างต่างๆขององค์กร ท้ังน้ี บิ๊กแก๊ส

ได้รับมาตรา 7 และเป็นคู่ค้ากับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จึงเป็นสิ่งท่ีการันตีถึงมาตรฐานการท างานของบริษัทได้เป็นอย่างดี 

• หากมีการน าบิ๊กแก๊ส เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มองว่าราคาพาร์ เท่ากับ 5 บาท แต่ในส่วนราคาพาร์ของ PSTC น้ัน เท่ากับ 

0.10 บาท ราคาดังกล่าวมีความต่างกันค่อนข้างมาก จึงขอเสนอว่าทางบริษัทควรแตกพาร์ของบิ๊กแก๊ส  

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่า ในปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการก าหนดราคา

พาร์ขั้นต่ าของบริษัทจ ากัด ไม่ต่ ากว่า 5 บาท และในส่วนราคาขั้นต่ าของบริษัทจ ากัดมหาชนน้ัน ต้องไม่ต่ ากว่า 0.50 บาท และเมื่อถึง

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมทางบริษัทจะพิจารณาเรื่องการแตกพาร์ของบิ๊กแก๊ส  

 

คุณศักด์ิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้  
 

• สอบถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของบริษัท PSTC เน่ืองจากการเพิ่ม PP ในครั้งน้ี มีสัดส่วนท่ีคิดเป็น 1 ใน 3 ของ

ทุนจดทะเบียนของบริษัทท้ังหมด 

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่า หลังจากการเพิ่มทุน PP ในครั้งนี้ ใม่มีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริหารบริษัทแต่อย่างใด เนื่องนักลงทุนดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะลงทุนเพียงอย่างเดียว 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ 

จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด โดยมติของวาระน้ีจะต้องได้รับก ารอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้
ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียพิเศษ 

  



                    หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
                    บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)                                                                                                 

หน้า 15 
 

 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถื อหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบิ๊กแก๊สและการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเข้าลง ทุนในบิ๊กแก๊สตามท่ี
ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

 
เห็นด้วย 2,297,556,435 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธานฯ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า เพื่อรองรับการเข้าลงทุนในบิ๊กแก๊สตามท่ีท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติในวาระท่ี 2.1 ข้างต้น ตลอดจน
เพื่อการช าระหน้ีเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่เจ้าหน้ีสถาบันการเงิน และการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจการของบริษัทต่อไป ป ระธานฯ 
จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 265,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
491,337,613.50 บาท เป็นจ านวน 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,650,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาท (“หุ้นสามัญเพิ่มทุน”) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) พร้อมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ 

 
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 756,337,613.50 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบหกล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบสาม

บาทห้าสิบสตางค์) 
 แบ่งออกเป็น 7,563,376,135 หุ้น (เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหน่ึงร้อย

สามสิบห้าหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 
โดยแบ่งออกเป็น    
 หุ้นสามัญ 7,563,376,135 หุ้น (เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหน่ึงร้อย

สามสิบห้าหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (-)” 

 
หลังจากน้ัน ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

เพิ่มเติม  ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 
4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมติของวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียพิเศษ 

 
มติที่ประชุม:   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบั
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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เห็นด้วย 2,297,556,435 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 2.3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
 
ประธานฯ ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามที่ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 2.2 ข้างต้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,650,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลใน

วงจ ากัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. จ านวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.72 บาท คิดเป็นมูลค่าท้ังสิ้นไม่เกิน 1,440,000,000 บาท เพื่อเสนอขาย
ในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่บุคคลในวงจ ากัดดังต่อไปน้ีซึ่งไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่ า เน่ือง
ด้วยมีผู้ลงทุน 1 ราย ซึ่งได้แก่นายกิตติเดช จารุเสถียร ไม่ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งน้ี จึงมีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือบุคคลท่ีจะได้รับการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จากเดิมจ านวน 23 ราย เป็นจ านวน 22 ราย โดยหุ้นเพิ่มทุนในส่วนของนายกิตติเดช จารุเสถียร จัดสรรให้แก่นายเกียรติ
ศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา  

โดยราคาเสนอขายข้างต้นเป็นราคาท่ีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 
เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 

72/2558”) โดยค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังจ านวน 15 วันท าการ
ติดต่อกัน ท้ังนี้ ก าหนดให้ด าเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วันนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติให้เสนอขาย โดยในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาเสนอขายและก าหนดราคาเสนอขาย
หุ้นส่วนท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท ในราคาท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าน่าจะดี ท่ีสุดตาม
สภาวะตลาดในช่วงท่ีเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องเป็นราคาท่ีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทท่ีมีการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขาย ท้ังน้ี ตามหมวด 2 
ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 
(“ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558”) โดยราคาเสนอขายหุ้นส่วนท่ีเหลือดังกล่าวจะไม่ต่ ากว่า 0.72 บาท  

2. จ านวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น (ไม่ว่าในคราวเดียวกันหรือหลายคราว) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดซึ่งไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยง
กันของบริษัท โดยก าหนดราคาเสนอขายท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าน่าจะดีท่ีสุดตามสภาวะตลาดในช่วงท่ีเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องเป็น
ราคาท่ีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ
แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขาย ท้ังนี้ ตามหมวด 1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558   

อย่างไรก็ดี ในวันท่ีบริษัทเสนอขายหุ้น หากราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวมีราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ค านวณจากราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัท ท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันท าการก่อนวันเสนอขาย) กลุ่มบุคคลข้างต้นจะถูกห้ามน าหุ้น
ท่ีได้รับจัดสรรออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (“วันรับ
หลักทรัพย์”) โดยภายหลังจากวันรับหลักทรัพย์เป็นเวลา 6 เดือน ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 
ของจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถูกสั่งห้ามขาย 

ในการน้ี ประธานฯ เห็นควรเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตลอดจน
เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามท่ี
จ าเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะน าเงินเพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
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1. เพื่อใช้ในการด าเนินการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบิ๊กแก๊ส เพื่อให้การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นผลส าเร็จ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท 

2. เพื่อใช้คืนหุ้นกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 

3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการของบริษัท 

 

คุณศักด์ิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้ 
 

• ในการเพิ่มทุน PP ครั้งนี้ ไม่ทราบว่าทางบริษัทมีผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายย่อยหรือไม่ อย่างไร 

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจง ในเรื่องการแจก warrant ส าหรับผู้ถือหุ้นเดิมน้ัน มีปัจจัยหลาย

ประการ รวมท้ังข้อจ ากัดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการหาราคาหุ้นท่ีเหมาะสม ทางบริษัทได้น าประเด็นดังกล่าวปรึกษาทางท่ีปรึกษา

ทางการเงินของบริษัทแล้ว ได้รับค าแนะน าว่า การออก warrant ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมน้ันไม่น่าจะเหมาะสม เน่ืองจากอาจจะได้รับ

ผลกระทบในเรื่องของราคา และในการท่ีผู้ลงทุน PP ดังกล่าวเข้ามาซื้อใน ราคา 0.72 บาท เป็นราคาท่ีเหมาะสมแล้ว นักลงทุน PP มี

ความตั้งใจที่จะลงทุนระยะยาว และผู้ถือหุ้นเดิมก็ไม่ได้เสียประโยชน์ ท้ังนี้บริษัทพยายามที่จะรักษาความสมดุลระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมกับ

นักลงทุน PP 
 

หลังจากน้ัน ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่ม เติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม  ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ( Private 
Placement) โดยมติของวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียพิเศษ 
 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัดและการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ตลอดจนเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามที่จ าเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
เห็นด้วย 2,297,556,435 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 

เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์จ านวน 9 ข้อดังต่อไปน้ี (จากเดิมที่มีอยู่จ านวน 44 ข้อ) เป็นวัตถุประสงค์ข้อ 45. ถึงข้อ 53. ของบริษัท 

 

 “ข้อ 45. ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ออกแบบ จัดซ้ือ จัดหา รับจ้างประกอบ รับจ้างผลิต เช่า ให้เช่า ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจ
รับ ฝึกอบรม ซ่อมแซม บ ารุงรักษา เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ และกระจกทุกประเภท รวมท้ังอุปกรณ์ ส่วนประกอบ 
ชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า ดังกล่าว 
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ข้อ 46. ประกอบกิจการ ออกแบบ ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย รับจ้างประกอบ รับจ้างผลิต ให้เช่า ติดตั้งทดสอบ ตรวจรับ ฝึกอบรม 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ท่ีปรึกษา บริการ เกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง ระบบ
ประหยัดพลังงาน (Energy saving)  ระบบจัดเก็บพลังงาน(Energy Storage System) งานท่อร้อยสายทุกประเภท และสถานี
ไฟฟ้าย่อย (Substation) รวมทั้งส่วนประกอบ ชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ต่อพ่วงของระบบดังกล่าว 

ข้อ 47. ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ออกแบบ จัดซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่า ติดตั้ง ทดสอบ ฝึกอบรม ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล (Data Center) 

ข้อ 48. ประกอบธุรกิจขนส่ง วัตถุดิบ ของเหลว ของแข็ง และก๊าซ 

ข้อ 49. ประกอบธุรกิจขนส่งน้ ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ ขนส่ง และขนถ่ายน้ ามันท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ ท้ังทางบก ทาง
น้ า ทางอากาศ รวมตลอดถึงการขนส่งทางรถยนต์ รถไฟ เรือ ซึ่งต่อเน่ืองจากการขนส่งทางท่อ ประกอบกิจการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งน้ ามันและส ารองน้ ามันทุกประเภท 

ข้อ 50. ประกอบกิจการสถานีน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติ (NGV) การจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 
และให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท และบริการเกี่ยวกับน้ ายากันสนิมส าหรับยานพาหนะทุก
ประเภท  

ข้อ 51. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการและคลังเก็บ น้ ามันเชื้อเพลิง แก๊ส ทุกประเภท ท้ังระบบและโรงงานแก๊ส 

ข้อ 52. ประกอบกิจการ พัฒนาและด าเนินการระบบการก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

ข้อ 53. ประกอบกิจการ ร่วมทุนและการสัมปทานในการด าเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ท้ังหมด ร่วมกับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วน
ราชการ และองค์กรของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ” 

  พร้อมท้ังแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยมี
ข้อความที่ได้แก้ไขแล้วเป็นดังนี้ 

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 53 ข้อ” 

คุณธารา ชลปราณี มีข้อซักถามดังนี้ 

• มีความจ าเป็นหรือไม่ที่บริษัทซื้อกิจการมาแล้ว บริษัทแม่จะต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ให้เหมือนกับบริษัทลูก  

ตอบข้อซักถาม  : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ไม่มีความจ าเป็นและในทางกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่าจะต้องเพิ่ม

วัตถุประสงค์ให้เหมือนกับบริษัทลูก แต่การท่ีบริษัทได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์น้ัน เพื่อเป็นการเผื่อไว้ในอนาคตและเพื่อเป็นการสนับสนุน

กิจการซึ่งกันและกัน ระหว่างบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด กับบริษัท โดยมีข้อตกลงกันไว้แล้วว่าจะไม่ท าการแข่งขันธุรกิจแบบ

เดียวกัน 

• เสนอการแก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 เน่ืองจากข้อความในข้อดังกล่าวน้ันยังไม่ครอบคลุม และให้

น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 

ตอบข้อซักถาม  : นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในการแก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์น้ัน เบื้องต้นทางบริษัทจะน าเรื่อง

ไปปรึกษากับทาง ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งหากผลออกมาว่าสามารถแก้ไขได้ ก็จะถือว่าได้มติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่ม

ข้อความวัตถุประสงค์ในข้อ 49 และ ข้อ 50 ดังน้ี 
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ข้อ 49. ประกอบธุรกิจขนส่งน้ ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ ขนส่ง และขนถ่ายน้ ามันท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศท้ังทางบก 

ทางน้ า ทางอากาศ รวมตลอดถึงการขนส่งทางรถยนต์ รถไฟ เรือ ซึ่งต่อเน่ืองจากการขนส่งทางท่อ ประกอบกิจการอื่นใดท่ี

เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งน้ ามันและส ารองน้ ามันทุกประเภท 

ข้อ 50. ประกอบกิจการสถานีน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติ (NGV) การจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว 

(LNG) และให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซ

ธรรมชาติ (NGV) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท และบริการเกี่ยวกับน้ ายากันสนิม

ส าหรับยานพาหนะทุกประเภท 

คุณสกล ซิ้มศรีกุล รับมอบฉันทะจาก คุณเพลิน อ๊อกซู มีข้อซักถามดังนี้ 

• สอบถามเรื่องบิ๊กแก๊สมีการท าสัญญาซื้อขายหุ้นของ TPN ไม่ทราบว่าสัญญาเป็นอย่างไร มีข้อดีอย่างไร เหตุผลท่ีเข้าลงทุนในบิ๊กแก๊ส 

ตอบข้อซักถาม : ประธานฯ ชี้แจงว่า ในธุรกิจบิ๊กแก๊สมีการท าสัญญาซื้อขายหุ้นของ TPN ท่ีประกอบกิจการขนส่งน้ ามันทางท่อ ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการประเมิน และการศึกษาความเป็นไปได้ โดยมูลค่าซื้อขายน้ัน ยังเป็นความลับทางธุรกิจระหว่างบิ๊กแก๊ส กับ TPN ซึ่ง
วัตถุประสงค์การเข้าซื้อบิ๊กแก๊ส น้ัน เป็นการสร้างรายได้ในธุรกิจแก๊สท่ีจะเติบโตและขยายตลาด โดยในส่ วนธุรกิจ TPN เป็นธุรกิจท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องมีกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) และขั้นตอนอีกอีก
มากมาย ซึ่งหากบ๊ิกแก๊สสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ บริษัทและผู้ถือหุ้นก็ได้รับประโยชน์จากการน้ี 

• สอบถามเรื่องโรงไฟฟ้าชีวภาพ ปัจจุบันเดินเครื่องได้กี่เปอร์เซ็นต์ capacity เท่าไหร่ และในส่วนท่ีก าลังก่อสร้างจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ 

ตอบข้อซักถาม : นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่า โรงไฟฟ้าชีวภาพท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีมี 2 

รูปแบบคือ แบบท่ีหน่ึงคือบริษัทเข้าซื้อกิจการ ได้แก่ บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ ากัด และบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากัด 

ปัจจุบันการปรับปรุงประสิทธิภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการบ ารุงรักษาตามชั่วโมงการผลิต และแบบท่ีสองคือ บริษัทอยุ่

ระหว่างการก่อสร้างและปรับปรุงได้แก่ บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ ากัด และบริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากัด ขนาดก าลังการผลิต

รวม 5.6 เมกกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นปี 2560 และจะขายไฟได้ไม่เกินไตรมาสที่ 1 ในปี 2561 

• สอบถามเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ 

ตอบข้อซักถาม : นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

คือส่วนแรก บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากัด ซึ่งปัจจุบันผลิตและจ าหน่ายไฟแล้วเต็มก าลังการผลิต 8 เมกกะวัตต์ และส่วนท่ีสอง

ของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลท่ีอยู่ภายใต้บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ก าลังการผลิตจ านวน 1 เมกกะวัตต์ 

จ านวน 7 โรง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 จ านวน 4 โรง และในส่วนท่ีเหลือก็จะเป็นล าดับ

ถัดไป 

• โครงการโซล่าร์สหกรณ์ เฟสท่ี 2 บริษัทได้เข้าร่วมสนับสนุนสหกรณ์ใดหรือไม่ 

ตอบข้อซักถาม : นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร เน่ืองจากบริษัทจับสลากไม่ได้ในล าดับต้นจึงไม่ได้เข้าร่วม

สนับสนุนสหกรณ์เฟส 2 

หลังจากน้ัน ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเ ห็น
เพิ่มเติม  ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมติของวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าส ามในสี่ 
(3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

 



                    หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
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มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อรองรับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
เห็นด้วย 2,297,566,435 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 5    พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับการประชุมในวันน้ีก็ได้ด าเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นก็ได้รับทราบค าชี้แจง
รายละเอียดต่างๆ รวมถึงได้ลงมติในเรื่องที่มีอยู่ในท่ีประชุมทุกเรื่องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก่อนปิดประชุมในวันน้ี ขอเชิญผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อซักถามหรือมี
ข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติม หรือหากผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ แล้ว ก็สามารถฝากค าถามต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในภายหลังได้ 

 
หลังจากน้ัน ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งน้ี และก่อนเดินทางกลับขอให้ผู้ถือหุ้นวาง

บัตรลงคะแนนท้ังหมดไว้บนโต๊ะ เพื่อท่ีบริษัทจะได้เก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน ใช้เป็นการสอบยันคะแนนเสียงในอนาคต และกล่าวปิด
ประชุม 

ปิดการประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
 
 
      (นายภาณุ  ศีติสาร)              
   ประธานกรรมการบริษัท 
            
             รับรองถูกต้อง 

 
  

    (นางสาวกนกอร ศรีบุญชู) 
           เลขานุการบริษัท 

 

 

 
 
 
 
 

  


