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ที ่CS0031/2562 
 

วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
 
เรื่อง ขอเชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2562 
 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  

1. สารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (บญัช ี1 และบญัช ี2) ของบรษิทั 
เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

2.   รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาการเงนิอสิระเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์“รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการ

เงนิอสิระ”) 

3. สารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
4. ส าเนาแบบรายงานการเพิม่ทุน (แบบ F53-4) 
5. รายละเอยีดการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
6. ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการอสิระทีผู่ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะ และคุณสมบตักิรรมการอสิระ 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค 
8. ค าชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม และการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม 
9. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
10. แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชุม 

  
ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่4/2562 ไดม้มีตใิห้

เรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 ในวนัที ่19 กนัยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมวภิาดา ภตัตาคารจติรโภชนา 
เลขที ่26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 เพื่อพจิารณาระเบยีบวาระ
การประชุม ดงัต่อไปนี้ 

 

วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมติัการเข้าท ารายการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั บ๊ิกแกส๊ เทคโนโลยี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยของบริษทัฯ โดยการซ้ือและรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก บริษทั บีจีที โฮลด้ิง จ ากดั ภายใต้กระบวนการ
โอนกิจการทัง้หมด ซ่ึงเข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล : บรษิัทฯ มแีผนที่จะขยายการเติบโตของธุรกจิพลงังาน เพื่อสร้างความแขง็แกร่ง
ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ ในดา้นการประกอบธุรกจิ
พลงังานอย่างครบวงจร ทัง้นี้ ณ ปัจจุบนั บรษิัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบรษิัท บิ๊กแก๊ส 
เทคโนโลย ีจ ากดั (“BIGGAS”) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและ
ช าระแล้วทัง้หมดของ BIGGAS ซึ่ง BIGGASเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน
เชื้อ เพลิงที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จ ะ เติบโตอย่างมัน่คงในอนาคต 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ เหน็ว่าการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS จะช่วย
เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ
บรษิทัฯ ในระยะยาว ซึง่จะเป็นผลดต่ีอการระดมทุนของบรษิทัฯ ต่อไปในอนาคต ที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2562 จงึไดม้มีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
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หนา้ 3 

 
 

เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS โดยการรบั
โอนหุ้นสามญัของ BIGGAS จ านวน 39,999,998 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 49 
ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ BIGGAS คิดเป็นมูลค่ารวม 
4,263,000,000 บาท (“หุ้นสามญัของ BIGGAS”) จาก บรษิทั บจีที ีโฮลดิง้ จ ากดั 
(“BGTH”) ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื 
EBT) โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทัง้หมดจาก BGTH  ซึ่งหมายถึง 
ทรพัย์สนิ หนี้สนิ สทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบทัง้หมดของ BGTH ที่มอียู่ใน
ปัจจุบนัและทีจ่ะมใีนอนาคต ณ วนัโอนกจิการ ทัง้นี้ BGTH ไม่มหีนี้สนิใด ๆ และมี
เพยีงหุ้นสามญัของ BIGGAS ณ วนัโอนกจิการ ดงันัน้ ณ วนัโอนกจิการ บรษิทัฯ 
จะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ BIGGAS  มูลค่ารวมทัง้สิ้น 4,263,000,000 บาท 
(“ธรุกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด”) 
ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะช าระค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดให้กบั 
BGTH ดว้ยหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ จ านวน 4,981,094,116 หุน้ มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 42 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
ช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเพิม่ทุน โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ราคาหุ้นละ 0.86 บาท คิดเ ป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้น 
4,263,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ใหแ้ก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรบัโอนกจิการ
ทัง้หมดแทนการช าระค่าตอบแทนด้วยเงนิสด (Payment in Kind) (“ธุรกรรมการ
จดัสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด”) ซึ่งถือเป็นการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มสี่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศ ทจ.72/2558”) 

ในการเข้าท ารายการลงทุนดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวล
รษัฎากรในส่วนที่เกี่ยวกบัการโอนกิจการทัง้หมด BGTH จะต้องจดทะเบียนเลกิ
บริษัทภายในรอบระยะเวลาบญัชเีดียวกนักบัการโอนกิจการทัง้หมดของ BGTH 
โดยวนัสิน้สุดรอบบญัชขีอง BGTH ตรงกบัวนัที ่30 เมษายน ของทุกปี ด้วยเหตุนี้ 
ภายหลงัการจดทะเบยีนเลกิบรษิทั ผู้ช าระบญัชขีอง BGTH  จงึต้องโอนทรพัยส์นิ
ทัง้หมดทีม่อียู่ ณ เวลาดงักล่าวของ BGTH ซึง่ไดแ้ก่หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
ทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมดคนื
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BGTH ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ BGTH ถืออยู่ 
เพื่อใหก้ารช าระบญัชเีสรจ็สิน้ ภายใตก้ระบวนการโอนกจิการทัง้หมด ซึง่จะสง่ผลให้
ในทา้ยทีส่ดุผูถ้อืหุน้ของ BGTH จะเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
จากการที่ BGTH จะได้รบัจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 
42 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนช าระแล้ว นัน้ 
BGTH จะมหีน้าทีต่้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัย์เพื่อครอบง ากิจการ (“ประกาศเรื่องการเข้าถือ
หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ”) อย่างไรกต็าม BGTH จะด าเนินการขอผ่อนผนั
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การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัฯ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเข้าท ารายการ 
เนื่องด้วยกรณีมเีหตุจ าเป็นและสมควร จากการได้มาซึ่งหุ้นของบรษิทัฯ เป็นการ
ชัว่คราว ทัง้นี้ ในการเขา้ท ารายการดงักล่าว BGTH จะเป็นเพยีงตวักลางในการถอื
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นของ BGTH ซึ่งภายหลังการเข้าท ารายการ
ดังกล่าว BGTH จะจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ และโอนหุ้นของบรษิัทฯ ทัง้หมดที่ถือโดย BGTH กลบัคนืให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของ BGTH ภายใตก้ระบวนการช าระบญัช ีทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการโอน
กิจการทัง้หมดให้แก่กนัตามมาตรา 74 แห่งประมวลรษัฎากร พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที่ 10) พ.ศ. 
2500  (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) กฎกระทรวง ฉบบัที ่126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  และประกาศ
อธบิดกีรมสรรพากร เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการควบเขา้กนั 
หรอืโอนกจิการทัง้หมดให้แก่กนั ของบรษิัทมหาชน จ ากดั หรอืบรษิัทจ ากดั เพื่อ
ยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที่ 3) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้ในท้ายที่สุด ผู้ถือหุ้นของ 
BGTH จะเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ ในส่วนการโอนหุน้ของบรษิทัฯ ใหผู้ถ้อืหุน้ของ BGTH ภายหลงัการเลกิ
บรษิทัและช าระบญัชขีอง BGTH ตามรายละเอยีดทีป่รากฏขา้งตน้นัน้ ไม่มผีูถ้อืหุน้
รายใดของ BGTH  ทีจ่ะมหีน้าทีต่้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิัทฯ  
โดยภายหลงัจากกระบวนการท า EBT  นายธนัช ปวรวปิุลยากร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน BGTH จะถือหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ในจ านวนไม่เกนิ 2,590,168,945 หุน้ 
คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.84 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ และ 
ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ วนัที ่4 มถุินายน 2562 เมื่อนับรวมหุน้ของบรษิทัฯ 
ที่ถือโดยนายธนัช ปวรวิปุลยากร จ านวน 59,000,000 หุ้น และบุคคลตามตาม
มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) (“บุคคลตามมาตรา 258”) ของนายธนัช ปวรวปิุลยากร 
(หากม)ี จะมผีลให้นายธนัช ปวรวปิุลยากรและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นของ
บรษิัทฯ รวมทัง้สิน้จ านวน 2,649,168,945 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 22.34 ของ
หุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ ภายหลงัการเพิม่ทุนช าระแล้ว ทัง้นี้ 
กลุ่มผูถ้อืหุน้ของ BGTH ทุกรายไม่เขา้ขา่ยมลีกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมที่
เขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกนั (Acting in Concert) ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมที่
เข้าลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอื่น และการปฏบิตัิการตามมาตรา 246 
และมาตรา 247 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) แต่อย่างใด โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้ของ 
BGTH มีหนังสือรับรองว่ า  ผู้ถือหุ้นของ  BGTH ทุกรายมิได้มีและจะไม่มี
ความสมัพนัธห์รอืมพีฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะการกระท าร่วมกบับุคคลอื่นในกลุ่มผูถ้อื
หุน้ดงักล่าวในลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ 
ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมที่เขา้ลกัษณะเป็น
การกระท าร่วมกบับุคคลอื่นและปฏบิตักิารตามมาตรา 246 และ 247 
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การเขา้ท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ภายใตก้ระบวนการโอนกจิการ
ทัง้หมดขา้งต้นเขา้ข่ายเป็นการซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชนมาเป็นของ
บริษัทตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่บรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน นอกจากนี้ การเขา้ท ารายการขา้งต้นเขา้ข่ายเป็น
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ . 
20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ (และที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของ
บรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 (และทีม่กีาร
แก้ไขเพิ่มเติม ) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรพัย”์) โดยมมีูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 72.41 ตามเกณฑ ์มูลค่า
ของหลกัทรพัย์ ค านวณจากงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที่ 
31 มนีาคม 2562 ซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ สอบทานแลว้นัน้ โดยบรษิทัฯ มไิดม้ี
การได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่ เกิดขึ้นในระหว่าง  6 เดือนก่อนวันที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้  ทัง้นี้ ขนาดรายการ
ดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที ่1 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอื
สูงกว่า แต่ต ่ ากว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัย ์บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรพัยซ์ึง่ก าหนดใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการดังกล่าวของ
บริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
ทนัทโีดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัช ี(1) ทา้ยประกาศเรื่องการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์

(2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อท าหน้าทีต่่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ
การใหค้วามเหน็ตามทีก่ าหนดใน ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึ่งสนิทรพัย์ โดยจดัส่งรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาพรอ้มกบัจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ใน
การนี้ บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ให ้บรษิทั ออพทเ์อเชยี แคปิตอล จ ากดั ซึง่เป็น
ที่ปรกึษาทางการเงนิทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เป็นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าท า
รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 

(3) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่ออนุมตักิารตกลงเขา้ท ารายการ
ดงักล่าว โดยจดัส่งหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ และต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้
ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสยี โดยต้องระบุชื่อและจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมดว้ย 
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นอกจากนี้ ธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุ้นเพื่อตอบ
แทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั  ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง 
การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
พ.ศ. 2546 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (รวมเรยีกว่า “ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั”) เนื่องจาก BGTH เป็นนิตบิุคลทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ นายกมัพล ตตยิกวี 
เป็นกรรมการของบรษิทัฯ โดยนายกมัพล ตตยิกว ีและนางวริชัดา ตตยิกว ี(คู่สมรส) 
ถือหุ้นใน BGTH รวมกนัเป็นสดัส่วนเกนิกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่ออกและ
ช าระแล้วทัง้หมดของ BGTH โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน คิดเป็นร้อยละ 
234.97 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ โดยค านวณจากงบการเงนิ
รวมของบรษิทัฯ สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 ซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ สอบทาน
แล้ว โดยขนาดรายการดงักล่าวมมีูลค่าเกนิกว่าร้อยละ 3 ของทรพัย์สนิที่มตีวัตน
สทุธขิองบรษิทัฯ  และมมีลูค่าเกนิกว่า 20 ลา้นบาท (บรษิทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการที่
เกีย่วโยงกนัอื่นใดกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงเดยีวกนัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของ
บุคคลดงักล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการนี้) บรษิทั
ฯ จงึมหีน้าทีด่ าเนินการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัท ีและจดัใหม้กีาร
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใินการเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและต้องจัดให้มีที่ปรึกษา
ทางการเงนิอสิระ เพื่อแสดงความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อเสนอต่อผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุขา้งตน้ 

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากัด ซึ่งเป็นที่
ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าท ารายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัยแ์ละรายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้  ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทัง้หมดระหว่างบริษัทฯ และ BGTH 
(“สญัญาโอนกิจการทัง้หมด”) รวมถงึ ขอ้ตกลงและสญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าวเสรจ็สมบูรณ์ โดยในเบือ้งต้นคาดว่าธุรกรรมการรบั
โอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการ
ทัง้หมดนัน้ จะสามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที ่4 ของ ปี 2562 หรอื
วนัอื่นใดทีบ่รษิทัและ BGTH ตกลงร่วมกนั โดยเงื่อนไขบงัคบัก่อนทีส่ าคญัสามารถ
สรุป ไดด้งัต่อไปนี้ 

(1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ท ารายการลงทุนในหุน้
สามญัของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด ซึ่งเขา้ข่าย
เป็นการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
รวมทัง้ อนุมตัิเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกบัการเข้าท า
รายการดงักล่าว  

(2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตักิารการลดทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบ
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ก าหนดวตัถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรม
การรบัโอนกจิการทัง้หมดแทนการช าระค่าตอบแทน จาก BGTH  ด้วย
เงนิสด (Payment in Kind) และเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ   

(3) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุญาตการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ตามประกาศที ่ทจ.72/2558 

(4) ทีป่ระชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้อืหุ้นของ BGTH มมีตอินุมตักิาร
โอนกิจการทัง้หมด ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเข้าท าสญัญาโอนกิจการ
ทัง้หมด รวมถึงขอ้ตกลงและสญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการท ารายการดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อใหก้ารเขา้
ท ารายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการโอน
กจิการ 

(5) BGTH ไดร้บัการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัฯ 
จากส านกังาน ก.ล.ต.  

(6) BIGGAS และ บริษัทฯ ได้รบัความยินยอมจากบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
(ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง ธนาคาร/ผูใ้หกู้ ้เป็นต้น) ตามทีจ่ าเป็นในสว่น
ที่เกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ของBIGGAS และ บรษิทัฯ 
ก่อนการเขา้ท ารายการ 

(7) บรษิทัฯ และ BGTH ไดด้ าเนินการตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีต่อ้งปฏบิตัิ
ก่อนการเข้าท ารายการภายใต้สญัญาซื้อขายหุ้นและสญัญาโอนกิจการ
ทัง้หมดครบถว้น 

ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ มมีติอนุมตัใิหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ /หรือ ประธาน
กรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูม้อีานาจลงนามของบรษิทัฯ และ/หรอืประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิและ/หรอืบุคคลใด 
ๆ ทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากบุคคลดงักล่าว เป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาก าหนดและ
เปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนื่องกบั
การเขา้ท ารายการธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดภายใตก้ระบวนการโอนกจิการ
ทัง้หมดขา้งต้นและภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง และธุรกรรมการจดัสรร
หุ้นเพื่อตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมดภายใต้กรอบของกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีงให้มอี านาจเจรจา ตกลง ลงนาม ในสญัญา ค าขอ และ
เอกสารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ รายละเอยีดอื่น ๆ ปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์ 
และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (บญัช ี1 และบญัช ี2)  (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแลว้และเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
อนุมตัิการเขา้ท ารายการลงทุนในหุ้นสามญัของบรษิัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั 
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ โดยการซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก บรษิทั บจีี
ท ีโฮลดิง้ จ ากดั ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด ซึง่เขา้ข่ายเป็นการเขา้ท า
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รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน  ตามรายละเอียดดังกล่าว
ขา้งตน้ทุกประการ  

การลงมต ิ : มติในวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษ 

ทัง้นี้ เน่ืองจากเรื่องทีจ่ะพจิารณาในวาระที ่2 ถงึวาระที ่5 ถอืเป็นวาระทีม่คีวามเกีย่วเนื่องกนั ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บั
การอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ จะถอืว่าวาระอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไปก่อนหน้านี้เป็นอนัยกเลกิไป และ
จะไม่พจิารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถอืว่าการพจิารณาอนุมัตใินเรื่องต่าง ๆ ตามทีป่รากฏในวาระที ่2 ถงึวาระที ่5 ไม่ไดร้บั
การอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ พร้อมทัง้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั
ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ข
เพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายก่อนทีจ่ะเพิม่ทุนเป็นจ านวนอื่น ดังนัน้ บรษิทัฯ จงึจ าเป็นต้องท าการ
ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยลดทุนจดทะเบยีนจ านวน 65,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 755,010,857.10 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 
690,010,857.10  บาท โดยการตดัหุน้สามญั จ านวน 650,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่รา
ไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อที่บรษิัทฯ จะเพิม่ทุนเป็นจ านวนอื่นต่อไปได้ และจะต้อง
แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงันี้ 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 690,010,857.10 บาท (หกร้อย

เก้าสบิล้านหนึ่งหมื่นแปดร้อยหา้
สบิเจด็บาทสบิสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 6,900,108,571 หุ้น (หกพันเก้า
ร้อยล้านหนึ่งแสนแปดพนัหา้รอ้ย
เจด็สบิเอด็หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 6,900,108,571 หุ้น (หกพันเก้า
ร้อยล้านหนึ่งแสนแปดพนัหา้รอ้ย
เจด็สบิเอด็หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ (- หุน้)” 

 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแลว้และเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณา
อนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ พร้อมทัง้แก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์
สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตาม
รายละเอยีดดงักล่าวขา้งต้นทุกประการ รวมทัง้ เสนอใหพ้จิารณาอนุมตัิการมอบ
อ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ



                    หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2562 
                    บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                 

หนา้ 9 

 
 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามของบรษิัทฯ และ/หรอืประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และ/
หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ และ/หรอืบุคคลใด ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากบุคคลดังกล่าว มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
เกีย่วขอ้ง และ/หรอื ต่อเนื่องกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้แกไ้ข
เพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัฯ 

การลงมต ิ : มติในวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัิจากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

   

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ พร้อมทัง้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ 
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล : เพื่อรองรบัการเข้าท ารายการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี 
จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการซื้อและรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก 
บรษิทั บจีที ีโฮลดิง้ จ ากดั ภายใตก้ระบวนการโอนกจิการทัง้หมดตามรายละเอยีดที่
ปรากฏในวาระที ่2 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2562 จงึไดม้มีตอินุมตัิ
ใหน้ าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ 
จ านวน 498,109,411.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 690,010,857.10 
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,188,120,268.70 บาท มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
0.10 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส าเนาแบบรายงานการ
เพิม่ทุน (แบบ F53-4) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4) และสารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (สิง่ที่ส่งมาด้วย 3) นอกจากนี้
บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงักล่าว ดงันี้ 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,188,120,268.70 บาท (หนึ่งพนั
หนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่ ง
แสนสองหมื่นสองรอ้ยหกสบิแปด
บาทเจด็สบิสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 11,881,202,687 หุ้น (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพนัแปดรอ้ยแปดสบิเอด็ลา้น
สองแสนสองพันหกร้อยแปดสบิ
เจด็หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 11,881,202,687 หุ้น (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพนัแปดรอ้ยแปดสบิเอด็ลา้น
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สองแสนสองพันหกร้อยแปดสบิ
เจด็หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ (- หุน้)” 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา
อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ
ของบรษิัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตาม
รายละเอยีดดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ 

การลงมต ิ : มติในวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึง
เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล : ตามทีบ่รษิทัฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการ
เขา้ท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั โดยการซือ้
และรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก บรษิทั บจีที ีโฮลดิง้ จ ากดั ภายใต้กระบวนการโอน
กิจการทัง้หมดตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 และวาระที่ 4 นัน้  เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะต้องพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนใหม่   

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแลว้และเหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
อนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ได้แก่ BGTH จ านวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาท ในราคาหุ้นละ 0.86 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท เพื่อ
เป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่ BGTH ในการโอนกจิการทัง้หมดของ BGTH ซึง่รวมถงึหุน้
สามญัของ BIGGAS ที่ BGTH ถืออยู่ ณ วนัโอนกิจการ จ านวน 39,999,998 หุ้น 
คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ BIGGAS 
คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท แทนการช าระดว้ยเงนิสด (Payment 
in Kind) ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมดตามรายละเอยีดทีป่รากฏในวาระที ่
2 

ทัง้นี้ การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ BGTH ถอืเป็นการ
เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ ต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดย
ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศ ที่ ทจ. 
72/2558 ดงันัน้ นอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนในครัง้นี้แล้ว บริษัทฯ 
จะต้องไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ ต่อบุคคล
ในวงจ ากดัจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศที ่ทจ. 7/2558 ก่อนการเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีจ่ะออกให้ BGTH ในราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 0.86 บาท เป็นราคาทีไ่ม่มสี่วนลดจากราคาตลาดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 จงึ
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ไม่เขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาทีต่ ่ากวา่ราคาตลาดตามทีก่ าหนด
ในประกาศที ่ทจ. 72/2558 

ราคาตลาด หมายถงึ ราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ ซึง่ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการ
บรษิัท ครัง้ที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวนัที่ 6 สงิหาคม 2562 มมีติให้เสนอวาระนี้ต่อที่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2562 ของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกหุน้
สามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั คอืตัง้แต่วนัที่ 12 กรกฎาคม – 5 สงิหาคม 
2562 ซึง่เท่ากบั 0.71 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

อย่างไรก็ดี ในวนัที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้น หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวมสี่วนลดจากราคาตลาดเกนิกว่าร้อยละ 10  ของ
ราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ (ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ของ
บรษิทัฯ ทีซ่ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7-15 วนัท าการก่อนวนัเสนอขาย) 
ผูถ้อืหุน้ของ BGTH ซึง่จะไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนขา้งตน้ไปภายหลงัจากการ
เลกิบรษิทัและช าระบญัชขีอง BGTH เสรจ็สมบูรณ์ จะถูกหา้มน าหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรร
ออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ รบัหุน้ดงักล่าว
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (“วนัรบัหลกัทรพัย”์) โดยภายหลงัจากวนัรบัหลกัทรพัย์
เป็นเวลา 6 เดอืน ผูถ้อืหุน้ของ BGTH จงึจะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขาย
ดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์
เงื่อนไขและวธิกีาร พจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุน
เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือ ประธาน
กรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทัฯ และ/หรอืประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ และ/หรอืบุคคลใด 
ๆ ที่ได้รบัมอบหมายจากบุคคลดงักล่าว มอี านาจพจิารณาและด าเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่จ าเป็น เกี่ยวขอ้ง และ/หรอื ต่อเนื่องกบั การเพิม่ทุน และการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การช าระเงนิค่าหุน้ 
ตลอดจนการก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

(2) เจรจา เข้าท า ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
เกี่ยวขอ้ง และ/หรอืต่อเนื่องกบั การเพิม่ทุนของบรษิัทฯ และการจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตลอดจนพจิารณาแต่งตัง้ ทีป่รกึษาทางการ
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เงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการอื่นใดในการด าเนินการต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบั การเพิม่ทุน และวธิกีารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

(3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่าว ตลอดจน
ตราสาร หรอืเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั การเพิม่ทุนของบรษิัทฯ และ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึ การรบัรองเอกสารต่าง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง การตดิต่อ การยื่น และ/หรอื การรบัเอกสาร ต่อเจา้หน้าที่
หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการน าหุ้นสามญั
เพิม่ทุนของบรษิัทฯ เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

(4) แกไ้ขเพิม่เตมิวธิกีารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ รวมทัง้ เอกสาร
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่าว 

(5) ด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็น เกีย่วขอ้ง และ/หรอืต่อเนื่องกบั การเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

ทัง้นี้ รายละเอยีดอื่น ๆ ปรากฏตามส าเนาแบบรายงานการเพิม่ทุน (แบบ F53-4) (สิง่ที่
ส่งมาด้วย 4) และสารสนเทศเกี่ยวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) 

การลงมต ิ : มติในวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บริษทัฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ  

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล : เพื่อรองรบัการประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 
3/2561 เมื่อวนัที ่18 กรกฎาคม 2562 ไดม้มีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบรษิัทฯ โดยท าการแก้ไข
และเพิม่เตมิวตัถุประสงค ์จากเดมิทีม่อียู่จ านวน 53 ขอ้เป็นวตัถุประสงคท์ัง้หมด 63 
ขอ้ รายละเอยีดวตัถุประสงคท์ีแ่กไ้ขเพิม่เตมิปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5  

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแลว้และเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
อนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ โดยวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ จะ
มจี านวนรวมทัง้สิน้ 63 ขอ้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 3 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีด
ขา้งต้น รวมทัง้ เสนอใหพ้จิารณาอนุมตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ 
และ/หรอื ประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทั
ฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
การเงิน และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอ านาจ
พจิารณาและด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็น เกี่ยวขอ้ง และ/หรอื ต่อเนื่องกบั
การแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธิ
ของบรษิทัฯ ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ 
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การแกไ้ขและ/หรอืเพิม่เตมิถอ้ยค าในวตัถุประสงคฉ์บบัแกไ้ขเพิม่เตมิ ในกรณีทีน่าย
ทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดั มคี าสัง่และ/หรอืค าแนะน าใหแ้กไ้ขถอ้ยค าบางประการ
ในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด และใหส้ามารถมอบอ านาจช่วงได ้

การลงมต ิ : มติในวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

   

วาระท่ี 6 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้จะ
สามารถเสนอวาระอื่น ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสอืเรยีกประชุมเพื่อพจิารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เมื่อผู้ถือหุ้นถือหุ้น
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

คณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที ่1/2562 (Record Date) ใน
วนัที ่28 สงิหาคม 2562 

จงึเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งต้น โดยท่านผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีน
เขา้ร่วมประชุม ณ สถานทีป่ระชุม ตัง้แต่เวลา 09.00 ถงึ 10.00 น. ผูถ้อืหุน้สามารถศกึษาการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมตามสิง่ทีส่่ง
มาดว้ย 8 และแผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมไดต้ามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะมอบใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วม
ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี้ โปรดศกึษาค าชีแ้จง วธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม และ
การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 โดยกรอกรายละเอยีด และลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาพรอ้มนี้
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 หรอืตามแบบพมิพท์ีก่ระทรวงพาณิชยก์ าหนด และมอบใหเ้ลขานุการบรษิทัก่อนเวลาเริม่ประชุม ในกรณีผูถ้อื
หุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้จะใชห้นงัสอืมอบฉนัทะ
ไดท้ัง้แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดกไ็ด ้ส าหรบัผูถ้อืหุน้นอกจากนัน้จะใชห้นังสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ 
ก. หรอื แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้ และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั
ขอเรยีนว่ากรรมการอสิระที่ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะจากท่านได้ มรีายนาม และประวตัิโดยสงัเขป ตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 6 และ
เพื่อใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและสะดวกรวดเรว็ บรษิทัจะเปิดใหท้่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ลงทะเบยีนไดต้ัง้แต่เวลา 09.00 น. 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัประการใด กรุณาตดิต่อ แผนกเลขานุการบรษิทั หมายเลขโทรศพัท ์
02-993-8982 ต่อ 1600 

  
 โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั 

 ขอแสดงความนบัถอือย่างสงู 
  
 
 
 (นายภาณุ ศตีสิาร) 
 ประธานกรรมการบรษิทั 


