
 

 

 
 
 

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 
บริษัท บีซีพีจ ีจำกัด (มหาชน) 

 

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 น. 
ณ ห้องประชุมใบไม้ ชัน้ 8 อาคารเอม็ ทาวเวอร์ เลขที่ 2098 ถนนสขุุมวิท  

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 11:30 น. 
 
 

 
  
 
 
 
 

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด 

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน 

 

 

 
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม 

ในรูปแบบ PDF File 

Forward | Green | World 

งดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงงดจดัสถานที่น่ังรับประทานอาหาร 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่มีอาการป่วยคล้ายเป็นหวัด หรือเพ่ิงเดินทางไปและกลับจากประเทศท่ีมีความเสี่ยงต่อการ

แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน  

บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินมาตรการคัดกรอง หากตรวจพบว่าท่านเป็นผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ จะขอความร่วมมือให้ท่าน 
มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน  

แนวปฏิบัติข้างต้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข และเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาด ซ่ึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ของผู้ถือหุ้นรายอื่นและบุคคลอืน่ ๆ ในสถานที่ประชุม 
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เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  

2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 

3. สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W1) 

4. สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
ให ้แก ่ผ ู ้ถ ือห ุ ้นเด ิมของบร ิษ ัทฯ ท ี ่จองซ ื ้อและได ้ร ับจ ัดสรรหุ ้นสาม ัญเพ ิ ่มท ุนท ี ่ออกและเสนอขายให ้แก่  
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W2) 

5. สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
ให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้อย่างชัดเจน (BCPG-W3) 

6. สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP 
WARRANT ครั้งที่ 2) 

7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

8. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวนัประชุม 

9. หนังสือมอบฉันทะ 

10. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

11. แผนที่สถานที่จดัประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2563 

12. มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 ด้วยคณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 
1/2563 ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 2098 ถนน
สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมรวม 6 วาระ ดังที่จะ
กล่าวต่อไป 

  อนึ่ง ในการพิจารณาวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 5 (ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป) เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน
และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 จะ
ไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่
เก่ียวเนื่องกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก   

 
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 

ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะ (ก) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) พร้อมด้วย การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) (ข) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน พร้อมด้วย การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ค) ออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย (ง) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ 
BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) และ (จ) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจผ่านการลงทุน พัฒนา และ/หรือการเข้าซื้อโครงการ
โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อการชําระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนแก่สถาบันการเงินที่เกิดจากการจัดหา
เงินทุนในการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2 นั้น เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ และเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีความ
ตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้
มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัทฯ  

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,508,500,000 บาท จากทุน 
จดทะเบียนเดิมจำนวน 10,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 16,508,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
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เพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,301,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้ 

"ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียนจำนวน : 16,508,500,000 บาท  
  แบ่งออกเป็น : 3,301,700,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ : 5.00 บาท  
  โดยแยกออกเป็น 
  หุ้นสามัญ : 3,301,700,000 หุ้น 
  หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น" 

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ
ในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการ
ยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น
และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการ
ตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ 

ความเห็นคณะกรรมการ   

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการขยายการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเลือกลงทุนในโครงการที่มี
ศักยภาพในการเติบโตสูงและสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดี ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัท
ฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนแก่สถาบันการเงินที่เกิดจากการจัดหาเงินทุนในการเข้าซื้อ
โครงการโรงไฟฟ้าในช่วงที่ผ่านมา  

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W1 
และ BCPG-W2) 

 



 

หน้าที่ 5 จาก 17 

 

 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

สืบเนื่องจากวาระที่ 1 บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้ นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เพื่อเป็น
สิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจในการลงทุนในบริษัทฯ เพิ่มเติม รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้เงินของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมาเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจผ่านการ
ลงทุน พัฒนา และ/หรือการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ  

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ (BCPG-W1 และ BCPG-W2) จำนวนรวมไม่เกิน 178,600,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่
จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื ้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1) 
จำนวนไม่เกิน 89,300,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้น
สามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 89,300,000 หุ้น (ร้อยละ 4.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญ 
แสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษ
ดังกล่าวทิ้ง และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ต่อ 1 หุ้น
สามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 จะมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้     

2) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื ้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W2) 
จำนวนไม่เกิน 89,300,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้น
สามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 89,300,000 หุ้น (ร้อยละ 4.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญ 
แสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วย และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษ
ดังกล่าวทิ้ง และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ต่อ 1 หุ้น
สามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มี อํานาจ 
ในการ (ก) กําหนด แก้ไข เพิ่มเติม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ (BCPG-W1 และ BCPG-W2) ตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 และ BCPG-W2 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1 และ BCPG-W2 การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 และ BCPG-W2 รายละเอียดและ
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ขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 และ BCPG-W2 ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1 และ BCPG-W2 ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสทิธิ BCPG-W1 และ BCPG-W2 (ข) ติดต่อ เจรจา 
เข้าทำ ลงนาม หรือแก้ไขสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 และ BCPG-W2 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การ 
จดทะเบียนที่เก่ียวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
คำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เก่ียวข้อง และ (ค) รวมทั้งดําเนินการต่าง ๆ อันจําเป็น และสมควรอันเก่ียวเนื่องกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 และ BCPG-W2 เพื่อให้การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 และ BCPG-W2 
ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 และ BCPG-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 และ BCPG-W2 ดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น 

  ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W1 และ BCPG-W2) 
และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น  

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก
และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชัดเจน (BCPG-W3) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

สืบเนื่องจากวาระที่ 1 บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนและเป็น
การจูงใจในการลงทุนในบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุนของผู้
ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน รวมถึงจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนได้ตรงตามความต้องการและในระยะเวลาอันสัน้ 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแขง่ขัน
และการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
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บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W3) ยังสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ เนื่องจาก  
ผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในด้านเงินทุนและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง   

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ (BCPG-W3) จำนวนไม่เกิน 178,600,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ  
0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 178,600,000 หุ้น (ร้อยละ 8.93 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่ Pilgrim Partners Asia 
(Pte.) Ltd. และ Capital Asia Investments Pte. Ltd. ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งผู้ลงทุนดังกล่าวได้จองซื้อและ
ได้รับการจัดสรร 2.1924 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 1 หน่วย และหากมีเศษของใบสำคัญแสดง
สิทธิ BCPG-W3 เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 
1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 จะมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก
ใบสำค ัญแสดงส ิทธ ิ  BCPG-W3 และม ีราคาใช ้ส ิทธ ิ เท ่าก ับ 8.00 บาทต ่อห ุ ้น ท ั ้ งน ี ้  ผ ู ้ลงท ุนด ังกล ่าวเป็น  
ผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)    

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้
อย่างชัดเจนดังกล่าว จะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 ดังกล่าว ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียง
พอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 29 
กรกฎาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563) ซึ่งเท่ากับ 15.45 บาทต่อหุ้น โดยราคาใช้สิทธิ BCPG-W3 ที่ 8.00 บาทต่อหุ้น คิด
เป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 48.21 นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-
W3 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 ดังกล่าวนำหุ้นที่เกิดจาก
การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำ
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนด
ระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่
ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
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วิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่  
11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้    

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ
ในการ (ก) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ (BCPG-W3) ตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง 
ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสทิธิ BCPG-W3 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 การชำระ
ราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสทิธิ BCPG-W3 ระยะเวลา
การใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 (ข) ติดต่อ 
เจรจา เข้าทำ ลงนาม หรือแก้ไขสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
ต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความใน
เอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชัดเจนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงการนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 ดังกล่าว 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น 

  ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (BCPG-W3) และการ
มอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP 
WARRANT คร้ังที่ 2) 
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชนส์ูงสดุให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร และ 
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ต่อไปในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่อไปในระยะยาว 
และเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัทฯ 

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) จำนวน 
ไม่เกิน 20,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น (ร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ) และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2 ที่ 1 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2 ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 13.70-18.23 บาทต่อหุ้น 
และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2 

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ BCPG ESOP WARRANT 
ครั้งที่ 2 จะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ BCPG ESOP WARRANT 
คร้ังที่ 2 ดังกล่าว ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของ
หุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563) ซึ่งเท่ากับ 15.45 บาทต่อหุ้น โดยราคาใช้สิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) ในครั้งแรกที่ 13.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจาก
ราคาตลาดที่ร้อยละ 11.31 

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 6 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้    

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ
ในการ (ก) พิจารณากำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ภายใต้โครงการ BCPG ESOP WARRANT คร้ังที่ 2 ดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ BCPG ESOP WARRANT 
ครั้งที่ 2 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2 การชำระราคา วันออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิทธิภายใต้โครงการ BCPG ESOP WARRANT คร้ังที่ 2 ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ 
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BCPG ESOP WARRANT ครั ้งที ่ 2 ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ BCPG ESOP 
WARRANT ครั้งที่ 2 (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม หรือแก้ไขสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว 
และหลักฐานที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ BCPG ESOP WARRANT 
ครั้งที่ 2 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์  การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต 
คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง และการ
ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ 
BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2 ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึง การนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รั บมอบอำนาจช่วงในการ
ดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT 
ครั้งที่ 2) และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียง คัดค้านการเสนอขาย (Veto) 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 1 ข้างต้น การเพิ่มทุนและการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3) ใน
คร้ังนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสัน้และลดภาระการลงทนุของผู้ถือหุ้นเดิมบางสว่นในการ
เพิ่มทุน นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้
บริษัทฯ สามารถที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนา
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้ (ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 6 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้) 
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5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 8.0 
หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้น
ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมด
แล้วเท่านั้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 11.50 บาท    

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ 
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะ
จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้ 

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรร
หุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนง
จองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

(ข) ในกรณีที่มีหุ ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ 
ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดย
นำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการ
จัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว  

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรร
ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี
สิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 
(2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น  

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้น
ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ
กิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของ
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บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ใน  
บริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ    

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติใน
เรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขาย
หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอ
ขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้  

(ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย 
หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ  

(ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ  

(ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิไดร้ับ
จัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถ
ดำเนินการได้ในเวลานั้น 

โดยที่กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date)  

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากมีการ
เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (Record Date)   

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  
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5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 89,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดง
สิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้   

5.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 89,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดง
สิทธิ BCPG-W2 1 หน่วย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้   

5.4 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 391,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดย
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 11.50 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ อันเป็นการ
เสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาชัดเจน ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้  

(ก)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,750,000 หุ้น ให้แก่ Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. 
รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,251,125,000 บาท และ 

(ข)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,750,000  หุ้น ให้แก่ Capital Asia Investments 
Pte. Ltd. รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,251,125,000 บาท  

ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดย
กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง และไม่เป็นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการ
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 
15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่
เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 29 
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กรกฎาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563) ซึ่งเท่ากับ 15.45 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 11.50 บาทต่อ
หุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 25.55 ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดใน
ครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ
ไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการ
เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้  

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการ
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบยีน ห้ามมิให้บุคคลที่ไดร้ับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบคุคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขาย
ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้น
ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่ง
ห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)   

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จะต้องไม่เป็นผล
ให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 
2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้น
ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ 

5.5 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 178,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จอง
ซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคา
เสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งผู้ลงทุนดังกล่าวได้จองซื้อและได้รับการจัดสรร 2.1924 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 1 หน่วย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้กับ
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

5.6 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 283,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดย
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย ทั้งนี้ บุคคลในวงจํากัดดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 
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สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นใน
ราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขาย
หุ้นจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งราคาเสนอขายจะต้องไม่ตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ของบริษัทฯ ในขณะนั้น และไม่ตํ่ากว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้
ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรก
ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่คำนวณได้ข้างต้น 

(ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อ
หุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตาม
ข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าว
ต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 
12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้น
ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ 

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว
ข้างต้น  

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ 

5.7 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
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พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หน่วย ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 6 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 และโครงการ 
BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) ข้างต้น เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 
โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการ
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ 
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP WARRANT 
ครั้งที่ 2) ที่ออกใหม่ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของ
หุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563) ซึ่งเท่ากับ 15.45 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ต้อง
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่
ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 1)   

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจใน
การ (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการ
กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร อัตราส่วนในการจัดสรร ราคาเสนอขาย และการชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินอ่ืนนอกจากตัวเงิน) (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอก
กล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การ
จดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือ
ข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว
ข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึง การสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มี
ความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ
ตามที่เสนอข้างต้น 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง คัดค้าน (Veto) 



 

หน้าที่ 17 จาก 17 

 

 

 
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (Record 
Date) ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www. bcpggroup. com ใ น หั ว ข ้ อน ั ก ล งท ุ น สั มพั น ธ์ / ข้ อมู ล ผ ู ้ ถ ื อ ห ุ ้ น / ก า รป ระช ุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น แล้ ว  ด ั ง นี้  
http://www.bcpggroup.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting 
และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอคร้ังนี้ สามารถส่งคำถาม
ล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่: ir@bcpggroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02 – 335 – 8900 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11:30 น. และเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 โดยขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นและ
ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดพิจารณาและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และอาจทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการลงทะเบียนมากกว่า
ปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวก และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าประชุม โปรดนำหลักฐานตามรายละเอียดที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 
มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่ง
หลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 มายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป  

  ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้มี
มติอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายมีอำนาจในการ
ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งรวมถึง การออกหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ตามที่เห็นว่าจำเป็น หรือตามความเหมาะสมและสมควร ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
กฎหมายกำหนดไว้ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 
 

(นายบัณฑิต  สะเพียรชัย) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
ฝ่ายกำกับองค์กร โทร:  02 -335 - 8941 

 

http://www.bcpggroup.com/
http://www.bcpggroup.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting
mailto:ir@bcpggroup.com
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 

ข้าพเจ้าบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เกี่ยวกับ
การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

 1. การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 10,000,000,000.00 บาท เป็น 16,508,500,000.00 บาท 
โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,301,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท รวมมูลค่า 6,508,500,000.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ
ดังนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน้ 
จำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกำหนดวตัถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ  1,301,700,000 5.00 6,508,500,000.00 

 การใช้เงินทุน  

 แบบมอบอำนาจทั่วไป หุ้นสามัญ - - - 

 (General Mandate) 

 2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ 
จำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซ้ือ  

และชำระเงินค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัส่วนการถือหุ้นที ่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) 

ไม่เกิน
250,000,000 

อัตราการใช้สิทธิ 

หุ้นสามัญเดิม 8 หุ้น : 
1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

11.50 กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือ
บุคคลทีก่รรมการผู้จดัการใหญ่
มอบหมายมีอำนาจพิจารณา
กำหนดรายละเอียดในภายหลัง 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุข้อ (1) 

2. รองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 

ไม่เกิน
89,300,000 

อัตราการใช้สิทธิ 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
(BCPG-W1) 1 
หน่วย : 1 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน 

ไม่คิดมูลค่าการ
เสนอขาย 

โดยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ 

(BCPG-W1) 1 
หน่วย มีสิทธิซื้อ
หุ้นสามัญที่ราคา 
8.00 บาท ต่อ 1 

หุ้น  

กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือ
บุคคลทีก่รรมการผู้จดัการใหญ่
มอบหมายมีอำนาจพิจารณา
กำหนดรายละเอียดในภายหลัง 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุข้อ (2) 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  (หน้าท่ี 2 จาก 23) 
 

จัดสรรให้แก่ 
จำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซ้ือ  

และชำระเงินค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

(Rights Offering) (BCPG -
W1) 

3. รองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) (BCPG -
W2) 

ไม่เกิน 
89,300,000 

อัตราการใช้สิทธิ 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
(BCPG-W2) 1 
หน่วย : 1 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน 

ไม่คิดมูลค่าการ
เสนอขาย 

โดยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ 

(BCPG-W2) 1 
หน่วย มีสิทธิซื้อ
หุ้นสามัญที่ราคา 
8.00 บาท ต่อ 1 

หุ้น 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือ
บุคคลทีก่รรมการผู้จดัการใหญ่
มอบหมายมีอำนาจพิจารณา
กำหนดรายละเอียดในภายหลัง 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุข้อ (2) 

4. บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement)  

• กำหนดราคาเสนอ
ขายไว้อย่างชัดเจน 
 
 
 

• มอบหมายให้
คณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอขาย
หุ้นตามราคาตลาด
ในช่วงเวลาที่เสนอ
ขาย 

 

 
ไม่เกิน 

391,500,000 
 
 
 

ไม่เกิน  
283,000,000 
 

 

  

 
11.50 

 
 
 
 

ราคาตลาด 

 

 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ
บุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่
มอบหมายมีอำนาจพิจารณา
กำหนดรายละเอียดในภายหลัง 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมายมีอำนาจพิจารณา
กำหนดรายละเอียดในภายหลัง 

 

 
 
 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุข้อ 
(3) 

 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุข้อ 
(5) 

5. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จอง
ซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่บุคคลใน

ไม่เกิน 
178,600,000 

อัตราการใช้สิทธิ 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
(BCPG-W3)  1 
หน่วย : 1 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน 

 

ไม่คิดมูลค่าการ
เสนอขาย 

โดยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ 

(BCPG-W3) 1 
หน่วย มีสิทธิซื้อ
หุ้นสามัญที่ราคา 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือ
บุคคลทีก่รรมการผู้จดัการใหญ่
มอบหมายมีอำนาจพิจารณา
กำหนดรายละเอียดในภายหลัง 

ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะต้องไดร้ับ
อนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
เพื่อการเสนอขายใบสำคญั

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุข้อ (4) 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  (หน้าท่ี 3 จาก 23) 
 

จัดสรรให้แก่ 
จำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซ้ือ  

และชำระเงินค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

วงจำกัด (Private 
Placement) (BCPG-W3) 

8.00 บาท ต่อ 1 
หุ้น 

แสดงสิทธิและหุ้นรองรับที่ออก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยมติ
ประชุมผู้ถือหุ้นท่ีได้กำหนด
ราคาเสนอขายไว้ชัดเจน 

6. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ที่ออกให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(โครงการ BCPG ESOP 
WARRANT ครั้งที่ 2) 

ไม่เกิน 
20,000,000 

อัตราการใช้สิทธิ 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 
หน่วย : 1 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน 

ไม่คิดมูลค่าการ
เสนอขาย 

โดยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ 1 
หน่วย มีสิทธิซื้อ
หุ้นสามัญที่ราคา 
13.70 – 18.23 
บาทต่อ 1 หุ้น 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ
บุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่
มอบหมายมีอำนาจพิจารณา
กำหนดรายละเอียดในภายหลัง 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุข้อ (6) 

หมายเหตุ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติดังต่อไปนี ้

(1) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่
เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ
อยู่ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ 
ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จอง
ซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ ที่ 11.50 บาท  

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ใน
ราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี ้

(1.1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบ
แรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

(1.2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบ
แรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ ้นที่ผ ู ้ที ่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิ  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  (หน้าท่ี 4 จาก 23) 
 

ที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวน
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว  

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยัง
ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย
นั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจัดสรร ในกรณีที่
ม ี เศษของห ุ ้นให ้ป ัดเศษของห ุ ้นน ั ้นท ิ ้ ง โดยจำนวนห ุ ้นท ี ่จะได ้ร ับการจ ัดสรรจะไม ่ เก ินจำนวนห ุ ้นที่  
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการ
ในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น 

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่า
สิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 
12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย
ทั้งหมดของบริษัทฯ 

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่  
ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญ
เพิ ่มทุนส่วนที ่คงเหลือจากการเสนอขายทิ ้ง ทั ้งนี ้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัต ิในเร ื ่องดังกล่าวจากที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นใน  
การประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ  
พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรือ
อาจเป็นผลให้  

(1.1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับ
ของบริษัทฯ หรือ  

(1.2) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ  

(1.3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการ
เฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น 

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 
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(2) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1) และ (BCPG-W2) จำนวนรวมไม่เกิน 178,600,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ท่ีจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(2.1) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1)จำนวนไม่เกิน 89,300,000 หน่วย 
โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
จำนวนไม่เกิน 89,300,000 หุ้น (ร้อยละ 4.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1) 1 หน่วย และหากมีเศษของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1) เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิ (BCPG-W1) 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1) ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1) จะมีอายุ 
2 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดในสรุปสาระสำคัญของการ
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W1) สิ่งที่แนบมาด้วย 3   

(2.2) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W2) จำนวนไม่เกิน 89,300,000 หน่วย 
โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
จำนวนไม่เกิน 89,300,000 หุ้น (ร้อยละ 4.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W2) 1 หน่วย และหากมีเศษของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W2)  เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิ (BCPG-W2) 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W2) ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W2) จะมีอายุ  
3 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดในสรุปสาระสำคัญของการ
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W2) สิ่งที่แนบมาด้วย 4 

(3) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 
ไม่เกิน 391,500,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 5.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ ที่ 11.50 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ อันเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาชัดเจน 
ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้  

(3.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,750,000 หุ ้น ให้แก่ Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 
2,251,125,000 บาท และ 

(3.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,750,000 หุ้น ให้แก่ Capital Asia Investments Pte. Ltd. รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 
2,251,125,000 บาท  

ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชัดเจน ในครั้งนี ้เป็นผู ้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง และไม่เป็นบุคคลที่เกี ่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่
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ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
กว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 
15 วันทำการติดต่อกนัก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะ
ครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึง 
19 สิงหาคม 2563) ซึ่งเท่ากับ 15.45 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 11.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจาก
ราคาตลาดที่ร้อยละ 25.55 ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ 
ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ 

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่
ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 
1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น
ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 
2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่แนบมาด้วย 2 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง
กฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ 

(4) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  (BCPG-W3) จำนวนไม่เกิน 178,600,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วย
เท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 178,600,000 หุ้น (ร้อยละ 8.93 ของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่ Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. 
และ Capital Asia Investments Pte. Ltd ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งผู้ลงทุนดังกล่าวได้จองซื้อและได้รับการจัดสรร 
2.1924 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W3) 1 หน่วย และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W3)  เกิดขึ้น
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จากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W3)  1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ 
(BCPG-W3)  ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W3)  จะมีอายุ  1 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W3)  
และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง และ
ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ดังกล่าวจะไม่ได้เข้า 
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วัน
ทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิ (BCPG-W3)  ดังกล่าว ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคา
ตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563) ซึ่งเท่ากับ 15.45 บาทต่อหุน้ โดยราคาใช้สิทธิ 
BCPG-W3 ที่ 8.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 48.21 นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W3)  เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W3)  
ดังกล่าวนำหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W3)  ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี 
นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ
กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่
ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนไว้อย่างชัดเจน (BCPG-W3) ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5    

(5) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้นครั ้งที ่ 1/2563 เพื ่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ ่มทุนจำนวนไม่เกิน 
283,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย ทั้งนี้ บุคคลใน
วงจํากัดดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การทำรายการที่เกี ่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที ่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546  
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีท่ีสุดตามสภาวะตลาดในช่วง
ที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งราคาเสนอขายจะต้องไม่ตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ในขณะนั้น และไม่ตํ่ากว่าราคาใด
ราคาหนึ่งดังต่อไปนี ้
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(5.1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ
ติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นใน
แต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ในกรณี
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจ
กำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่คำนวณได้ข้างต้น 

(5.2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับ
ราคาที่ต้องการ (book building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 
28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามราคา
ตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื ่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติ
ไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 
49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ 
 
ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น 

(6) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT 
ครั้งที่ 2) จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้น
สามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น (ร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ ) และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ต่อ 1 หุ้นสามัญ ท่ีราคาใช้สิทธิ 13.70-18.23 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ BCPG ESOP 
WARRANT ครั้งที่ 2)  

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2 จะไม่ได้เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำ
การติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อขออนุมัติให้บริษทัฯ 
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคา
ตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563) ซึ่งเท่ากับ 15.45 บาทต่อหุ้น โดยราคาใช้สิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) ในครั้งแรกที่ 13.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคา
ตลาดที่ร้อยละ 11.31 
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สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) 
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 6 

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น  

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 และโครงการ 
BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2) ที่เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง 

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 

 - ไม่มี -  

 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที ่7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใบไม้ ช้ัน 8 อาคาร
เอ็ม ทาวเวอร์ เลขท่ี 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โดย 

 กำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 8 กันยายน 2563 

 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่................................. 
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)           

4.1 บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดย
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชัดเจน พร้อมด้วย การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิด
มูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน 

4.2 บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดย
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย 

4.3 บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) พร้อมด้วย การออกและเสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่  
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

4.4 บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ 
BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2) 
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4.5 บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิท้ังหมดดังกล่าวข้างต้น  

4.6 บริษัทฯ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   

4.7 บริษัทฯ ต้องขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") 
เพื่อ (1) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) และ (2) 
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด ( private 
placement) และหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคล
ในวงจำกัด (private placement)        

4.8 บริษัทฯ ต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิม่ทุนทีเ่กิดจากการใช้สิทธิตาม (1) ใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและไดร้ับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู ้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
(BCPG-W1) และ BCPG-W2) (2) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท่ีจัดสรรให้แก่ 
ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ( Private 
Placement) (BCPG-W3) และ (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม  

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
(BCPG-W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3 ) เพื ่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจผ่านการลงทุน พัฒนา และ/หรือการเข้าซื้อโครงการ
โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อการชําระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนแก่สถาบันการเงินท่ีเกิดจากการจัดหาเงินทุนในการ
เข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแลว้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนการใช้
เงินของบริษัทฯ ดังนี้   

วัตถุประสงค ์
จำนวนเงิน

โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

กำหนดระยะเวลาการนำ
เงินไปใช้ 

(ก) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมกำลังการผลติ 600 
เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 3,570 ปี 2563 - 2566 

(ข) การชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงินสำหรับ
การเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมกำลังการ
ผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย 
รวมถึงเงินลงทุนสำหรับการชำระค่าซื้อโครงการส่วนท่ีเหลือ 
และเงินลงทุน เพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพและการซ่อมบำรุง
โครงการ 

1,210 ปี 2563 - 2565 
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วัตถุประสงค ์
จำนวนเงิน

โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

กำหนดระยะเวลาการนำ
เงินไปใช้ 

(ค) การชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงินสำหรับ
การเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam 
San 3B กำลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ รวมถึงเงินลงทุน
สำหรับการก่อสร้างและดำเนินกิจการระบบสายส่งไฟฟ้าและ
สถานีจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม 

1,870 ภายในปี 2563 

(ง) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศในอนาคต  3,700 ภายในปี 2563 – 2564 

รวม 10,350  
 

ทั้งนี้ ประมาณการอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Project IRR) ในข้อ (ก) ถึง (ค) ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับอยู่ในช่วง
ประมาณร้อยละ 8.00 ถึง 11.00 อย่างไรก็ดี เนื่องจากงบประมาณการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าตามข้อ 5. (ก) – (ค) ข้างต้น ข้อมูลใน
รายละเอียดยังมีความไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในอนาคตได้ ในกรณีที่มีเงินทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนใน
โครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะได้จัดเตรียมเงินทุนนี้ไว้เพื่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศในอนาคตตามข้อ 5. (ง) แทน 
ซึ่งบริษัทฯ มีแผนท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ เพื่อเข้าลงทุน และ/หรือ พิจารณาข้อมูลเบื้องต้น
ของโครงการ และอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมหากศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วมีความน่าสนใจ เป็นโครงการที่มีศักยภาพในการ
สร้างผลกำไรที่ดี และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุน เงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) ของ
บริษัทฯ ในช่วงเวลาที่พิจารณาตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ WACC ของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดทุนและ
โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา (หมายเหตุ: จากฐานข้อมูล Bloomberg วันที่ 9 กันยายน 2563 WACC ของบริษัทฯ อยู่ที่
ประมาณร้อยละ 7.66) ซึ่งข้อมูลของโครงการดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการ
เจรจาของบริษัทฯ เพ่ือเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านั้น  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย เพื่อ
รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยอาจพิจารณาการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีเป็นเจ้าของโครงการ
โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ พิจารณาเข้าลงทุน หรือกลุ่มนักลงทุนท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุนในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการขยายกิจการบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ 
ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการลงทุน อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจึงยังไม่อาจ
เปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อรายละเอียดของโครงการและมูลค่าการลงทุนมีความชัดเจน รวมถึงบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะเข้าลงทุนแล้ว  บริษัทฯ จะ
เปิดเผยรายละเอียดการลงทุนในโครงการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นโครงการที่ มีศักยภาพในการสร้างผล
กำไรที่ดี และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) ของบริษัทฯ 
ในช่วงเวลาที่พิจารณาตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ WACC ของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดทุนและโครงสร้างเงินทุน
ของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา (หมายเหตุ: จากฐานข้อมูล Bloomberg วันที่ 9 กันยายน 2563 WACC ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.66) 
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6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

6.1 บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่ม
ทุน  

6.2 การที่บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึง
ความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่ มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้าง
โอกาสให้บริษัทฯ สามารถที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

6.3 เมื่อเปรียบเทียบกับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม จะทำให้บริษัทฯ มีภาระในการชำระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยมากเกินไป และทำให้ความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่ง
จะส่งผลให้ต้นทุนในการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ สูงขึ้นอย่างมาก ตลอดจนทำให้บริษัทฯ ไม่มีความคล่องตัวในการ
ดำเนินงานในอนาคต และเมื่อหากพิจารณาเปรียบเทียบกับการเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบรษิทัฯ 
จึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง 
และมีความพร้อมในการชําระเงินเพิ่มทุน รวมถึงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) จึง
เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้
บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจํานวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสีย่งในการระดมทุนท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวนในปัจจุบัน 

6.4 การเพิ ่มทุนในคร ั ้งน ี ้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร ่งและความมั ่นคงให้แก่ฐานะทางการเง ินของ 
บริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 1.79 เท่า ในปัจจุบัน เป็น 1.05 เท่า ภายหลังการเพิ่มทุน 
(คำนวณโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ของ 
บริษัทฯ ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทฯ มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 
และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2 ครบทั้งจำนวน) และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่
บริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่
สถาบันทางการเงินได้ตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้การดําเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยมติของ
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้
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รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความ
เหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร 

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท 

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 
2) ในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ
ได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

7.3 อื่น ๆ 

- 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

8.1 ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจาก (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ("RO") พร้อมด้วย การออกและเสนอขาย BCPG-W1 และ 
BCPG-W2 (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้
อย่างชัดเจน ("PP-Fixed Price") พร้อมด้วย การออกและเสนอขาย BCPG-W3 และ (ค) การออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2 (ไม่
รวมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย ("PP-Market Price"))  
 
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

(ก) ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนไดค้รบ
ทั้งจำนวน ก่อนมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคญัแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-
W3 และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2) จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลง
ประมาณร้อยละ 6.21  โดยมรีายละเอียดการคำนวณ ดังนี้  

 

= 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
15.45 – 14.49 

15.45 

= ร้อยละ 6.21  
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โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายคำนวณจาก 

= 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย × จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว) +  
(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO × จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO ) +  

(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP-Fixed Price x จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-
Fixed Price) 

จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO +  
จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price 

= 
(15.45 x 1,998,970,945) + (11.50 x 250,000,000) + (11.50 x  391,500,000) 

1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 

= 14.49 บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อน
วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 
2563 – 19 สิงหาคม 2563 (ข้อมูลจาก www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 15.45 บาทต่อหุ้น  

(ข) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบ
ทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 
และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น 
ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 11.12  โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ 

 

 

 

  

= 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
15.45 – 13.73 

15.45 

= ร้อยละ 11.12   
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โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายคำนวณจาก 

= 

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย × จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว) +  
(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO × จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO ) + (ราคา

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน PP-Fixed Price x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed 
Price) +  

(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ BCPG-W1  x จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1) +  
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ BCPG-W2 x จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2) + 
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ BCPG-W3 x จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3) + 

(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2 x จำนวนหุ้นรองรับการ
แปลงสภาพ โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2) + 

จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO + จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี
เสนอขาย PP-Fixed Price + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จำนวนหุ้น
รองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2 + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 + 

จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2  

 

= 

(15.45 x 1,998,970,945) + (11.50 x 250,000,000) + (11.50 x  391,500,000) +  
(8.00 x 89,300,000)  +(8.00 x 89,300,000) + (8.00 x 178,600,000) +  

(15.90 x 20,000,000) 
1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 

178,600,000 + 20,000,000 

= 13.73 บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อน
วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 
2563  – 19 สิงหาคม 2563 (ข้อมูลจาก www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 15.45  บาทต่อ
หุ้น 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) 

(ก) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบ
ทั้งจำนวน ก่อนมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 
และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น ซึ ่งจะลดลง
ประมาณร้อยละ 24.29 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ 

 

= 
ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย – ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย 

ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย 
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= 
0.89 – 0.67 

0.89 

= ร้อยละ 24.29 

 

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายคำนวณจาก 

= 
กำไรสุทธิ 

จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว  

= 
1,774,490,594 
1,998,970,945 

= 0.89 บาทต่อหุ้น 

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายคำนวณจาก 

= 

กำไรสุทธิ 
จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO +  

จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price 

= 
1,774,490,594 

1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 

= 0.67 บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังเสนอขาย คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่สำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท
ฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 

(ข) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบ
ทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-
W3 และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2) ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อ
หุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 33.76 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้  

 

= 

ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย – ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย 
ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย 
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= 
0.89 – 0.59 

0.89 

= ร้อยละ 33.76 

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายคำนวณจาก 

= 
กำไรสุทธิ 

จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว  

= 
1,774,490,594 
1,998,970,945 

= 0.89 บาทต่อหุ้น 

 
โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายคำนวณจาก 

= 

กำไรสุทธิ 
จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO + จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี

เสนอขาย PP-Fixed Price + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จำนวนหุ้น
รองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2 + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 + 

จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ โครงการ BCPG ESOP 
WARRANT ครั้งท่ี 2 

= 

1,774,490,594 
1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 

178,600,000 + 20,000,000 

= 0.59 บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังเสนอขาย คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่สำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 

 

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

(ก) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบ
ทั้งจำนวน ก่อนมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 
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และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2) จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 24.29 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ 

   

= 

จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO +  
จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price  

จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO +  
จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price  

= 
250,000,000 + 391,500,000  

1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 

= ร้อยละ 24.29 

 

(ข) ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนไดค้รบ
ทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 
และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2) ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 33.76 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้   

 

= 

จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO + จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP-Fixed 
Price + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จำนวนหุน้รองรับการแปลงสภาพ  
BCPG-W2 + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 + จำนวนหุ้นรองรับการแปลง

สภาพ โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2 
จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO + จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี

เสนอขาย PP-Fixed Price + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จำนวนหุ้น
รองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2 + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 + 

จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2 

 

= 

250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 178,600,000 + 
20,000,000  

1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 
178,600,000 + 20,000,000 

= ร้อยละ 33.76 
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8.2 ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจาก (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO พร้อมด้วย การออกและ
เสนอขาย BCPG-W1 และ BCPG-W2  (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน PP-Fixed Price พร้อมด้วย 
การออกและเสนอขาย BCPG-W3 (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน PP-Market Price และ  (ง) การ
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื ้อหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนของบริษัทฯ ในโครงการ BCPG ESOP 
WARRANT คร้ังที่ 2  

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณได้
เนื ่องจากยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ ่มทุน PP-Market Price ดังกล่าว เนื ่องจากต้องรอ
คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ เสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน PP-Market Price ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น จะส่งผลให้ผู ้ถือหุ้นเดิมได้รับ
ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เพิ่มขึ้นในอนาคต 

 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)  

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้ง
จำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 และ
โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2) ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสว่นแบ่งกำไรต่อหุ้น ซึ่งจะลดลง
ประมาณร้อยละ 39.44 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ 

 

= 
ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย – ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย 

ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย 

= 
0.89 – 0.54 

0.89 

= ร้อยละ 39.44 

 

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายคำนวณจาก 

= 
กำไรสุทธิ 

จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว  

= 
1,774,490,594 
1,998,970,945 

= 0.89 บาทต่อหุ้น 
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โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายคำนวณจาก 

= 

กำไรสุทธิ 
จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO + จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี

เสนอขาย PP-Fixed Price + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จำนวนหุ้น
รองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2 + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 + 

จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Market Price + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ 
โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2 

= 

1,774,490,594 
1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 

178,600,000 + 283,000,000 + 20,000,000 

= 0.54 บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังเสนอขาย คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่สำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้ง
จำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 และ
โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 39.44 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้   

= 

 
จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO + จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP-Fixed 

Price + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จำนวนหุน้รองรับการแปลงสภาพ  
BCPG-W2 + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 + จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี
เสนอขาย PP-Market Price + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ โครงการ BCPG ESOP 

WARRANT ครั้งท่ี 2 
จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO + จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี

เสนอขาย PP-Fixed Price + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จำนวนหุ้น
รองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2 + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 + 

จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Market Price + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ 
โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2 
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= 

250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 178,600,000 + 
283,000,000 + 20,000,000 

1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 
178,600,000 + 283,000,000 + 20,000,000 

= ร้อยละ 39.44  

 

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี 

1.  ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2563 20 สิงหาคม 2563 

2.  กำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record date)  

8 กันยายน 2563 

3.  ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 7 ตุลาคม 2563 

4.  จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอบคล้องกับการเพิ่มทุน 
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

5.  ขออ นุญ าตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อ (1) ออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ต่อบุคคล
ในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) ออก
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (private 
placement) และหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement)     

คาดว่าภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) และใบสำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) 

6.  ออกและจัดสรรใบสำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) (BCPG-W3) 

หลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตตามข้อ 5. โดย
คาดว่าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด 
(private placement) 

7.  ออกและจัดสรรใบสำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจอง
ซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ี

ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
การออกและจัดสรรใบสำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ี
จองซื้อและได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออก
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี 
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
(BCPG-W1 และ BCPG-W2) 

และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) 

8.  ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้ง
ที่ 2) 

ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ BCPG 
ESOP WARRANT ครั้งที่ 2 

9.  จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์  

ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1 
BCPG-W2 BCPG-W3 และ/หรือตามโครงการ 
BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) ในแต่ละครั้ง  

10.  ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม (1) ใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรร
ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ
อยู ่ (Rights Offering) (BCPG-W1) และ BCPG-
W2) (2) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและ
ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่บ ุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
(BCPG-W3) และ (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
ห ุ ้นสาม ัญเพ ิ ่มท ุนของบร ิษ ัทฯ ท ี ่ออกให ้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT 
ครั้งท่ี 2) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีน
ในตลาดหลักทร ัพย์ฯ  เม ื ่อม ีการใช้ส ิทธ ิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ 
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บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

                               

ลายมือช่ือ         - นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

                     (นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)  

ตำแหน่ง                      กรรมการ  

 

 

ลายมือช่ือ        - นายบัณฑิต สะเพียรชัย - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

                   (นายบัณฑิต สะเพยีรชัย)  

ตำแหน่ง                   กรรมการ  
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สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
และบุคคลในวงจำกัด ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 

20 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,508,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,000,000,000.00 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จำนวน 16,508,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,301,700,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) พร้อมด้วย การออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน พร้อมด้วย 
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรร
ให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย (ง) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT 
ครั้งที่ 2) และ (จ) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งท่ีแนบมาด้วย 1) และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น  
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. รายละเอียดของการเสนอขาย  

1.1 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร 

1.1.1 วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
ในอัตราการจัดสรรหุ้น 8.00 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษ
ของหุ้นนั้นทิ้ง พร้อมด้วย การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ("BCPG-W1") และ ("BCPG-W2")  ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจัดสรรให้แก่ 
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ผู้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย และในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วย ตามลำดับ  

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่  
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับราคา
หุ้นละ 11.50 บาท     

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่  
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับ  
ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรตามสิทธิ
ดังนี ้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ 
จะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวท้ังหมดทุกรายตามจำนวนท่ีแสดง
ความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธ ิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้น
ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย
โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นท่ีเหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง ท้ังนี้ จำนวนหุ้นท่ีจะได้รับ
การจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว  

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการ
จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการ
ถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่
ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่ จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
ตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น 

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้น
ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้น
ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นท่ีออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ    
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อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการ 
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้อง  
ขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  

โดยที่กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) อย่างไรก็ตาม การ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

1.1.2 วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน  

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 391,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
5.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 11.50 บาท 
ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ อันเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาชัดเจน พร้อมด้วย การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ("BCPG-W3") ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคล
ในวงจำกัด 2.1924 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 1 หน่วย โดยบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement)ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้   

(ก)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,750,000 หุ้น ให้แก่ Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. 
รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,251,125,000.00 บาท และ 

(ข)  จัดส รรหุ้ น ส ามัญ เพิ่ ม ทุ น จำนวน  195,750,000 หุ้ น  ให้ แก่  Capital Asia 
Investments Pte. Ltd. รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,251,125,000.00 บาท  

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ
และสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง และสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ได้ รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อ 4 
ของเอกสารนี้  

ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งน้ี เข้าข่ายเป็น
การเสนอขายหุ้ นที่ ออกใหม่ ในราคาต่ ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัว เฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนักของหุ้ นบริษั ทฯ  ใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
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Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อ
ขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563) ซึ่ง
เท่ากับ 15.45 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 11.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ 
ร้อยละ 25.55 และราคาใช้สิทธิ BCPG-W3 ที่ 8.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 48.21 ดังนั้น 
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของ
จำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งน้ี  

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็น
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจาก
การเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
ภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าว
สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม)   

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละราย  
และผู้ลงทุนแต่ละรายได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน ผู้ลงทุนแต่ละรายจะมีสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทฯ ดังนี ้

(ก) Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. ถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 285,050,000 หุ้น สัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 8.63 ของจำนวนหุ้นท่ีออกและจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จาก
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้ง
จำนวน และ 

(ข) Capital Asia Investments Pte. Ltd. ถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 285,050,000  หุ้น สัดส่วน
ไม่เกินร้อยละ 8.63  ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ 
จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้ง
จำนวน 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน 
จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ
กิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะ 
ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้
บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ  
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1.1.3  วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 283,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
5.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมีมติ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย ทั้งนี้ บุคคลในวงจํากัดดังกล่าว
จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 
ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ
ขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขายตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมี
หน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่
มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ 

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
ตามราคาตลาดใน ช่วงเวลาที่ เสนอขาย ให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาไม่ เกิน 12 เดื อนนับแต่ วันที่ ที่ ประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น 

1.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด 

(ก) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ที่ราคาหุ้นละ 11.50 บาท คิดเป็นการให้ส่วนลดร้อยละ 
25.55 จากราคาตลาดที่ 15.45 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลัง 15 วันทำการ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563) ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยการให้
ส่วนลดจากราคาตลาดเป็นวิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไป และอัตราส่วนลดดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราส่วนลดเฉลี่ย 5 
ปีย้อนหลังสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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(ข) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน  

บริษัทฯ ได้เข้าเจรจากับนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศหลายราย เพื่อสำรวจความ
คิดเห็นของนักลงทุนสถาบันดังกล่าวต่อภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสมสำหรับการเข้า
ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ โดยจากสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน มีนักลงทุนที่สนใจและพร้อมท่ีจะลงนาม
แสดงความจำนงในการเข้าลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่ Pilgrim Partners Asia (Pte.) 
Ltd. และ Capital Asia Investments Pte. Ltd. โดยที่ราคาที่นักลงทุนสถาบันทั้ง 2 รายดังกล่าวพร้อมที่จะเข้าลงทุน
จะต้องไม่สูงกว่าราคาที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือนักลงทุนรายอื่น ๆ และหากราคาดังกล่าว
เป็นการเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด นักลงทุน 2 รายดังกล่าวก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การห้ามขายหุ้น
ภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะ
ประสบความสำเร็จและบริษัทฯ จะได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ จึงได้
พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อนักลงทุนสถาบันทั้ง 2 รายดังกล่าวในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นราคาเสนอขาย
เดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) ทีร่าคาหุ้นละ 11.50 บาท  

(ค) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคล
ใน ว งจํ า กั ด  (Private Placement)  โด ย ม อ บ ห ม าย ให้ ค ณ ะก รรม ก ารบ ริษั ท ฯ  เส น อ ข าย หุ้ น ต าม 
ราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย 

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ นพิ จารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่  
บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์
ที่ดทีี่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งราคาเสนอขายจะต้องไม่ตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ในขณะนั้น และ
ไม่ตํ่ากว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้  

1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน
ทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าว
ต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการ
ก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดี
ที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่
คำนวณได้ข้างต้น 

2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่
จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (book building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ท้ังนี้ 
ตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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1.3 ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนดังกล่าว 

1.3.1 การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่
เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ  พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หาก
การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้  

(ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของ
ประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ  

(ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่ ม เติม
นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 
หรือ  

(ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิ
ได้รับจัดสรรหุน้รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ไดภ้ายใต้ข้อยกเว้นท่ีมีอยู่ภายใต้กฎหมายตา่งประเทศท่ีมีผลใช้บังคับอยู่และ
สามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น 

1.3.2 การเสนอขายหุ้นสามัญ เพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (private 
placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ (1) Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. 
และ (2) Capital Asia Investments Pte. Ltd. ทั้งนี้ ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผู้ลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ดังกล่าวกับบริษัทฯ มีดังนี ้  

(ก)  Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. 

ช่ือบริษัท Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. ("Pilgrim") 
หน่วยงานกำกับดูแลและ
กฎหมายและข้อบังคับท่ี
ควบคุมบริษัท  

บริษัทอยู่ภายใต้กฎหมาย Securities and Futures Act ของ
สิงคโปร์ และได้รับ Capital Market Services License  
ประเภทการบรหิารจดัการกองทุน (Fund Management) ซึ่งอยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ Pilgrim บริหารจัดการกองทุนและให้คำแนะนำดา้นการลงทุนใน
ผลิตภณัฑ์หลากหลายด้าน เช่น โครงการจัดการลงทุน 
(collective investment schemes) หลักทรัพย์ สญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (exchange-traded derivative contracts) 
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ประเทศท่ีจดัตั้ง สิงคโปร ์
ที่ตั้งบริษัท 137 Telok Ayer Street #04-07 Singapore 068602 
วันจดทะเบียนบริษัท 26 พฤศจิกายน 2552 
มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การ
จัดการ (AUM) ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2563   

ประมาณ 267.40 ล้านดอลลารส์ิงคโปร์ (หรือเทียบเท่า 
6,126.75 ล้านบาท) 
หมายเหตุ: 22.91 บาท/ดอลลารส์งิคโปร์, ตามอตัราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 

ประวัติการลงทุนในอดีต
โดยสังเขป 

Pilgrim มี ประสบการณ์ การลงทุน ใน ธุรกิ จพลั งงานและ
สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังลม ธุรกิจเครื่องจักรและ
อุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้า ธุรกิจผลิตแผงโซลาร์ (Solar Panel) 
และแบ ต เตอรี่  ใน ท วีป เอ เชี ย  ธุ รกิ จ ให้ ค ำป รึ กษ าด้ าน
อิเล็กทรอนิกส์ ในทวีปอเมริกาเหนือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ใน
กลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและทวีปยุโรป และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) ในทวีปยุโรป เป็นต้น 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

1. Ee Oon Sun Albert 78.41% 
2. Tan Yong Hui Brian 8.17% 
3. Teo Lai Wah Timothy 2.98% 
4. Chan Kheng Guan Nicholas 2.52% 
5. Kwek Tse Hock Andrew Damien 1.56% 
6. Poi Nern Thye Melvin Christopher 1.38% 
7. Khor Chin Kee 1.38% 
8. Ong Sin-Hou Jonathan 1.38% 
9. Cyperus Capital Management Pte. 

Ltd. 
0.92% 

10. Willems Edward David Peter 0.68% 
รายชื่อคณะผู้บริหาร 

 

1. Albert Ee ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
ประธานเจา้หน้าท่ีการลงทุน 

2. Nicholas Chan กรรมการฝ่ายปฏิบตัิการ 
3. Andrew Kwek กรรมการฝ่ายบริหารความ

เสี่ยงและการกำกับดูแล 
4. Jack Wang ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

ลักษณะความสมัพันธ์กับ
บริษัทฯ 

ไม่ม ี
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 (ข)  Capital Asia Investments Pte. Ltd. 

ช่ือบริษัท  Capital Asia Investments Pte. Ltd. ("Capital Asia") 
หน่วยงานกำกับดูแลและ
กฎหมายและข้อบังคับท่ี
ควบคุมบริษัท 

Capital Asia อยู่ภายใต้กฎหมาย Securities and Futures Act 
ของสิงคโปร์  และได้ รับ  Capital Market Services License  
ประเภทการบริหารจัดการกองทุน (Fund Management) ซึ่งอยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ Capital Asia บรหิารจดัการกองทนุและให้บริการด้านอ่ืนๆ เช่น 
การระดมทุน การจดัการการลงทนุ การลงทุนและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  

ประเทศท่ีจดัตั้ง สิงคโปร ์
ที่ตั้งบริษัท 160 Robinson Road, SBF Center, #24-08 Singapore 067914 
วันจดทะเบียนบริษัท  6 มิถุนายน 2560 
มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การ
จัดการ (AUM)  ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2563 

ประมาณ 445.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 13,896.77 ล้านบาท)     
หมายเหตุ: 31.23 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 
วันที ่14 สิงหาคม 2563 

ประวัติการลงทุนในอดีต
โดยสังเขป 

Capital Asia มีประสบการณ์การลงทุนในธุรกิจผลิตน้ำมันไบโอ
ดีเซล ธุรกิจผลิตน้ำมันพืชเพื่อการบริโภค ธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการเงิน
และการธนาคาร ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

 

1. Chu Chee Keong 40.00% 
2. Kevin Ho Keng Leng 15.00% 
3. Darren Wang Ying Shu 15.00% 
4. Eugene Tang Chow Yang 15.00% 
5. Chu Pek Si 15.00% 

รายชื่อคณะผู้บริหาร  
 

1. Kevin Ho Keng Leng กรรมการผู้จดัการ 
 ประธานเจา้หน้าท่ีการลงทุน 

2. Eugene Tang Chow Yang กรรมการบริหาร 
 หัวหน้าฝ่ายการพัฒนา 

เชิงกลยุทธ์ 
3. Darren Wang Ying Shu กรรมการบริหาร 

 หัวหน้าฝ่ายตราสารทีม่ี
โครงสร้างซับซ้อน 
(Structured Finance) 

4. Tommy Ng Xiangheng กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายการจัดโครงสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์
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ลักษณะความสมัพันธ์กับ
บริษัทฯ 

ไม่ม ี

1.3.3 การเสนอขายหุ้นสามัญ เพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลา
ที่เสนอขาย ทั้งนี้ บุคคลในวงจํากัดดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
(BCPG-W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3) และแผนการใช้เงิน 

2.1 วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3) และแผนการใช้เงิน  

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3 ) เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจผ่านการลงทุน พัฒนา 
และ/หรือการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อการชําระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนแก่
สถาบันการเงินที่เกิดจากการจัดหาเงินทุนในการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินจาก
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ดังนี้   

วัตถุประสงค ์
จำนวนเงิน

โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

กำหนดระยะเวลา 
การนำเงินไปใช้ 

(ก) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมกำลังการผลติ 600 
เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 3,570 ปี 2563 - 2566 

(ข) การชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงินสำหรับ
การเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมกำลังการ
ผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย 
รวมถึงเงินลงทุนสำหรับการชำระค่าซื้อโครงการส่วนท่ีเหลือ 
และเงินลงทุน เพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพและการซ่อมบำรุง
โครงการ 

1,210 ปี 2563 - 2565 

(ค) การชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงินสำหรับ
การเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam 
San 3B กำลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ รวมถึงเงินลงทุน

1,870 ภายในปี 2563 
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วัตถุประสงค ์
จำนวนเงิน

โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

กำหนดระยะเวลา 
การนำเงินไปใช้ 

สำหรับการก่อสร้างและดำเนินกิจการระบบสายส่งไฟฟ้าและ
สถานีจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม 

(ง) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศในอนาคต  3,700 ภายในปี 2563 – 2564 

รวม 10,350  
 

ทั้งนี้ ประมาณการอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Project IRR) ในข้อ (ก) ถึง (ค) ท่ีบริษัทฯ คาดว่าจะ
ได้รับอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 8.00 ถึง 11.00 อย่างไรก็ดี เนื่องจากงบประมาณการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าตามข้อ 
2.1 (ก) – (ค) ข้างต้น ข้อมูลในรายละเอียดยังมีความไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในอนาคตได้ ใน
กรณีที่มีเงินทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะได้จัดเตรียมเงินทุนนี้ไว้เพื่อการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศในอนาคตตามข้อ 2.1 (ง) แทน ซึ่งบริษัทฯ มีแผนท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่
ระหว่างการเจรจาเง่ือนไขต่างๆ เพื่อเข้าลงทุน และ/หรือ พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ และอาจพิจารณาลงทุน
เพิ่มเติมหากศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วมีความน่าสนใจ เป็นโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรที่ดี และมี
อัตราผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสมและอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) ของบริษัทฯ 
ในช่วงเวลาที่พิจารณาตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ WACC ของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดทุน
และโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา (หมายเหตุ: จากฐานข้อมูล Bloomberg วันที่ 9 กันยายน 2563 
WACC ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.66) ซึ่งข้อมูลของโครงการดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถ
เปิดเผยได้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการเจรจาของบริษัทฯ เพ่ือเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านั้น  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นตาม
ราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยอาจพิจารณาการ
เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ พิจารณาเข้าลงทุน หรือกลุ่มนักลงทุนที่มี
ศักยภาพในการสนับสนุนในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการขยายกิจการบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการลงทุน อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจึงยังไม่อาจเปิดเผยข้อมูลได้ 
เมื่อรายละเอียดของโครงการและมูลค่าการลงทุนมีความชัดเจน รวมถึงบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะเข้าลงทุนแล้ว  บริษัทฯ จะ
เปิดเผยรายละเอียดการลงทุนในโครงการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นโครงการที่มี
ศักยภาพในการสร้างผลกำไรที่ดี และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินทุนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่พิจารณาตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ WACC ของบริษัท
ฯ จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดทุนและโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา (หมายเหตุ: จากฐานข้อมูล 
Bloomberg วันท่ี 9 กันยายน 2563 WACC ของบริษัทฯ อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 7.66)   
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2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพ่ิมทุนไปใช้ในโครงการ 

(ก) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

(1) ลักษณะของโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

(2) งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น : ประมาณ 3,570 ล้านบาท  

(3) งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้
เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้
ให้แก่บริษัทฯ 

: บริษัทฯ คาดว่าโครงการจะต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 840 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 26,460 ล้านบาท ทั้งนี้ ในเบื้องต้น
บริษัทฯ คาดว่าแหล่งเงินทุนของโครงการจะมาจากการกู้ยืมประมาณ
ร้อยละ 70 ภายใต้รูปแบบสินเช่ือธุรกิจโครงการ (Project Finance) 
และส่วนที่ เหลือมาจากส่วนทุน ซึ่ งตัวเลขดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามผลการเจรจากับสถาบันทางการเงิน ทั้งนี้ ปัจจุบัน 
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือเบื้องต้นกับสถาบันทางการเงินเพื่อ
จัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะ
เริ่มการเจรจาเพื่อจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมอย่างเป็นทางการ เมื่อมีความ
ชัดเจนในเงื่อนไขสำคัญต่าง ๆ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และสัญญา
สัมปทาน เพื่อให้สามารถเริ่มเบิกถอนเงินกู้ได้ทันในช่วงเริ่มต้นการ
ก่อสร้างโครงการ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าลงทุนในส่วนทุนสำหรับ
โครงการดังกล่าวด้วยงบประมาณของบริษัทฯ จำนวนประมาณ  
3,570 ล้านบาท ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 
45 ของส่วนทุนในโครงการ และส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุนใน
โครงการโดยผู้ร่วมทุนรายอื่น ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล 
และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 
อย่างไรก็ดี หากผู้ร่วมทุนดังกล่าว ไม่สามารถเข้าลงทุนในส่วนทุน
สำหรับโครงการตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนเองได้นั้น บริษัทฯ คาด
ว่าจะสามารถหาผู้ร่วมทุนรายอื่น ๆ เข้ามาลงทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับ
เงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการให้ครบทั้งจำนวนได้ เนื่องจากมีผู้ที่
แสดงความสนใจที่จะลงทุนในโครงการดังกล่าวเช่นกัน 

(4) สถานะและความคืบหน้าของโครงการ : ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยมีการลงนามในสญัญา
เพื่อพัฒนาโครงการ (Project Development Agreement) และ
บนัทึกความเขา้ใจส าหรบัราคาซือ้ขายไฟฟ้าเบือ้งตน้ (Tariff MoU)  
เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และอยู่ระหว่างการจดัท ารายงานผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเจรจาเงื่อนไขในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า และ
สญัญาสัมปทาน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาสัมปทาน รวมถึงเริ่มก่อสร้างภายหลังจากลง
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นามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาสัมปทานได้ภายในไตรมาสที่ 3 
ของปี 2564 และจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 
2566 

(5) ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ : เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา จึงมีความเสี่ยงสำคัญ
ในส่วนของการพัฒนาโครงการ อาทิ ความเสี่ยงในการได้รับสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงเง่ือนไขสำคัญอื่น ๆ เช่น อัตราค่าไฟฟ้า ระยะเวลา
สัญญา เง่ือนไขการรับประกันการรับซื้อ (Take-or-Pay Condition) 
เป็นต้น ความเสี่ยงในการจัดหาเงินกู้  ความเสี่ยงเรื่องค่าก่อสร้าง
โครงการที่อาจคลาดเคลื่อนจากประมาณการ เป็นต้น โดยบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นร่วมในโครงการดังกล่าว ได้มีการศึกษาขั้นตอน รวมถึงมีการ
ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและ
สัญญาสัมปทานดังกล่าวด้วยเง่ือนไขที่เหมาะสมและสามารถยอมรับได้ 
เพื่อให้สามารถจัดหาเงินกู้ด้วยต้นทุนทางการเงินในระดับท่ีเหมาะสม 
นอกจากน้ี บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นร่วมในโครงการดังกล่าว ได้พิจารณา
การจัดหาแหล่งเงินกู้ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการ เป็นต้น นอกจากนี้ โครงการคาดว่าจะ
มีการกำหนดรูปแบบสัญญาก่อสร้างโครงการในรูปแบบ Turn-Key Basis 
ซึ่งมีการกำหนดค่าก่อสร้างรวมของทั้งโครงการเป็นจำนวนเงินคงที่ 
(Fixed Amount) และมีการกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างที่ชัดเจน 
เพื่ อ ช่ ว ย ล ด ค ว า ม เสี่ ย ง ใน ก า ร เกิ ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น เกิ น 
(Cost Overrun) และความล่าช้าของการก่อสร้าง 

ทั้งนี้  บริษัทฯ จะพิจารณาเง่ือนไขสำคัญข้างต้น และปัจจัยอื่น ๆ 
ประกอบกันทั้งหมดในการพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนด้วย
อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเง่ือนไขหรือปัจจัย
ใดที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการไม่สามารถสร้างอัตรา
ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมได้ หรือโครงการมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญและอยู่ในระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ บริษัทฯ อาจ
พิจารณาชะลอหรือยกเลิกการลงทุนในโครงการดังกล่าว และหากเกิด
กรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดเตรียมเงินทุนนี้ไว้เพื่อการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศในอนาคตตามข้อ 2.1 (ง) แทน 

(ข) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
20 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย 

(1) ลักษณะของโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมกำลังการผลิตตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ ในจังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี และ
ปราจีนบุรี ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี และต่ออายุครั้งละ 5 ปี 
โดยอัตโนมัติและไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งท่ีต่ออายุสัญญาได้   
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(2) งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น : ประมาณ 1,210 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเพื่อใช้สำหรับการชำระ
คืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงินที่ใช้สำหรับการเข้า
ซื้อโครงการจำนวนประมาณ 721 ล้านบาท รวมถึงเงินลงทุน
สำหรับการชำระค่าหุ้นโครงการส่วนที่เหลือตามเง่ือนไขการซื้อ
ขายหุ้นจำนวนประมาณ 150 ล้านบาท และเงินลงทุนเพื่อ
ปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการ
ซ่อมบำรุงจำนวนประมาณ 399 ล้านบาท 

(3) งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้
เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่
บริษัทฯ 

: ไม่มี เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 

(4) สถานะและความคืบหน้าของโครงการ : โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนี ้

โครงการ วันเร่ิมดำเนินการ 
เชิงพาณิชย ์

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 
เมกะวัตต์ ในจังหวัดกาญจนบรุ ี

15 ตุลาคม 2555 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 
เมกะวัตต์ ในจังหวัดกาญจนบรุ ี

15 ตุลาคม 2555 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
5 เมกะวัตต์ ในจังหวัดลพบุร ี

4 กุมภาพันธ ์2557 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
5 เมกะวัตต์ ในจังหวัดปราจีนบุร ี

30 ธันวาคม 2559 

  

(5) ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ : เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ได้มีความเสี่ยงในส่วนของการพัฒนาโครงการ 
จะมีเพียงความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operational Risk) 
ของโครงการและการขายไฟฟ้า ซึ่งเป็นความเสี่ยงโดยทั่วไปของ
โครงการในลักษณะนี้  

(ค) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B กำลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(1) ลักษณะของโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กำลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ในเมือง
เชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการก่อสร้าง
และดำเนินกิจการระบบสายส่งไฟฟ้าและสถานีจ่ายไฟฟ้า เพื่อส่ง
ไฟฟ้าจากโครงการไปยังสถานีรับไฟฟ้าของ Vietnam Electricity 
(“EVN”) ที่ชายแดนลาว-เวียดนาม  
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(2) งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น : ประมาณ 1,870 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเพื่อใช้สำหรับการชำระคืน
เงินกู้ยืมบางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงินสำหรับการเข้าซื้อโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B จำนวนประมาณ 
1,560 ล้านบาท รวมถึงเงินลงทุนสำหรับการก่อสร้างและดำเนิน
กิจการระบบสายส่งไฟฟ้าและสถานีจ่ายไฟฟ้า เพื่อส่งไฟฟ้าจาก
โครงการไปยังสถานีรับไฟฟ้าของ EVN จำนวนประมาณ 310 ล้าน
บาท 

(3) งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้
เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้
ให้แก่บริษัทฯ 

: ไม่มี เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

(4) สถานะและความคืบหน้าของโครงการ : โครงการ Nam San 3A ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2559 และโครงการ Nam San 3B ได้เริ่มดำเนินการเชิง
พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยในปัจจุบัน โครงการ 
Nam San 3A และ Nam San 3B มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท
รับประกันการรับซื้อ (Take-or-Pay Condition) กับ Électricité du 
Laos (“EDL”) ซึ่ งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี  2586 และ 2585 
ตามลำดับ อย่างไรก็ดี ในช่วงเดือนมกราคม 2563 โครงการ Nam 
San 3A และ Nam San 3B ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 
EVN โด ยมี เ ง่ื อน ไขก ารรั บ ป ระกั น ก ารรับ ซื้ อ  (Take-or-Pay 
Condition) และมีอายุสัญญา 25 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้เริ่มดำเนินการ
เชิงพาณิชย์ในการขายไฟฟ้าไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ให้กับ EVN แทนการขายไฟฟ้าให้กับ EDL และ EDL มีหนังสือ
ยินยอมให้ Nam San 3A และ Nam San 3B ขายไฟฟ้าให้กับ EVN 
และยินยอมให้ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EDL เมื่อ Nam San 
3A และ Nam San 3B ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในการขายไฟฟ้า
ให้กับ EVN แล้ว  

โดยบริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น
จำนวนร้อยละ 100) จะเข้าร่วมลงทุนกับผู้ร่วมลงทุนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในการลงทุนก่อสร้างและดำเนินกิจการ
ระบบสายส่งและสถานีจ่ายไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟฟ้าจากโครงการไปยัง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อการขายไฟฟ้าให้กับ EVN ซึ่งคาด
ว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในการขายไฟฟ้าให้กับ EVN 
ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565  

(5) ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ : เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ได้มีความเสี่ยงในส่วนของการพัฒนาโครงการ จะ
มีเพียงความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operational Risk) ของ
โครงการและการขายไฟฟ้า ซึ่งเป็นความเสี่ยงโดยทั่วไปของโครงการ
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ในลักษณะนี้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
ลงทุนก่อสร้างสายส่งและสถานีจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม จึงอาจมีความเสี่ยง
จากค่าก่อสร้างที่อาจคลาดเคลื่อนจากประมาณการ โดยบริษัทฯ ได้มี
การศึกษาขั้นตอน รวมถึงการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การก่อสร้าง
เป็นไปตามแผน ประกอบกับ  Nam San 3A และ Nam San 3B ยัง
สามารถขายไฟฟ้าให้กับ EDL ได้จนกว่าจะได้เริ่มดำเนินการเชิง
พาณิชย์ในการขายไฟฟ้าให้กับ EVN และเงินลงทุนเพิ่มเติมในส่วน
ดังกล่าวเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดใน
โครงการ จึงคาดว่าปัจจัยดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อผลการดำเนินงาน และอัตราผลตอบแทนของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ประมาณการอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Project IRR) ในข้อ (ก) ถึง (ค) ที่บริษัทฯ คาดว่า
จะได้รับอยูใ่นช่วงประมาณร้อยละ 8.00 ถึง 11.00 

3. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังนี้  

3.1 ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจาก (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ("RO") พร้อมด้วย การออกและเสนอขาย BCPG-W1 
และ BCPG-W2 และ (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดโดยกำหนดราคาเสนอขาย
ไว้อย่างชัดเจน ("PP-Fixed Price") พร้อมด้วย การออกและเสนอขาย BCPG-W3  (ไม่รวมการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดใน
ช่วงเวลาที่เสนอขาย ("PP-Market Price"))  

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

(ก) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน ก่อนมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ 
BCPG-W3) จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 6.21  โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้  

 

= 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
15.45 – 14.49 

15.45 

= ร้อยละ 6.21  
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โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายคำนวณจาก 

= 

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย × จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว) +  
(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO × จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO ) +  

(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP-Fixed Price x จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-
Fixed Price) 

จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO +  
จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price 

 

= 
(15.45 x 1,998,970,945) + (11.50 x 250,000,000) + (11.50 x  391,500,000) 

1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 

= 14.49  บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 (ระหว่าง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 – 19 สิงหาคม 2563 (ข้อมูลจาก www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) 
ซึ่งเท่ากับ 15.45 บาทต่อหุ้น  

(ข) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ 
BCPG-W3) ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 11.21  โดยมีรายละเอียด
การคำนวณ ดังนี้  

 

= 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
15.45 – 13.72 

15.45 

= ร้อยละ 11.21   
(ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 และโครงการ  BCPG ESOP 
WARRANT ครั้งท่ี 2 ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณ
ร้อยละ 11.12) 

 

 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (หน้าที่ 18 จาก 29) 
 

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายคำนวณจาก 

= 

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย × จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว) +  
(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO × จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO ) + (ราคา

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน PP-Fixed Price x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed 
Price) +  

(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ BCPG-W1  x จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1) +  
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ BCPG-W2 x จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2) + 
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ BCPG-W3 x จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3) 

จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO + จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี
เสนอขาย PP-Fixed Price + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จำนวนหุ้น

รองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2 + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 

 

= 

(15.45 x 1,998,970,945) + (11.50 x 250,000,000) + (11.50 x  391,500,000) +  
(8.00 x 89,300,000)  +(8.00 x 89,300,000) + (8.00 x 178,600,000) 

1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 
178,600,000 

= 13.72 บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 (ระหว่าง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 – 19 สิงหาคม 2563 (ข้อมูลจาก www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) 
ซึ่งเท่ากับ 15.45 บาทต่อหุ้น 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)  

(ก) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน ก่อนมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ 
BCPG-W3) จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 24.29 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

  

= 
ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย – ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย 

ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย 

= 
0.89 – 0.67 

0.89 

= ร้อยละ 24.29 
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โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายคำนวณจาก 

= 
กำไรสุทธิ 

จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว  

= 
1,774,490,594 
1,998,970,945 

= 0.89 บาทต่อหุ้น 

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายคำนวณจาก 

= 

กำไรสุทธิ 
จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO +  

จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price 

= 
1,774,490,594 

1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 

= 0.67 บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังเสนอขาย คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
สำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบรษิัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและ
สอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 

(ข) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ 
BCPG-W3) ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 33.32 โดยมีรายละเอียด
การคำนวณ ดังนี้   

= 
ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย – ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย 

ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย 

 

= 

 
0.89 – 0.59 

0.89 

= ร้อยละ 33.32   
(ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP 
WARRANT ครั้งที่  2 ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น ซึ่งจะลดลง
ประมาณร้อยละ 33.76) 
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โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายคำนวณจาก 

= 
กำไรสุทธิ 

จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว  

= 
1,774,490,594 
1,998,970,945 

= 0.89 บาทต่อหุ้น 

 

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายคำนวณจาก 

= 

กำไรสุทธิ 
จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO + จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี

เสนอขาย PP-Fixed Price + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จำนวนหุ้น
รองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2 + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 

= 

1,774,490,594 
1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 

178,600,000 

= 0.59 บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังเสนอขาย คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิส่วนที่
เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อ้างอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

(ก) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน ก่อนมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ 
BCPG-W3) จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 24.29 โดยมี
รายละเอียดการคำนวณ ดังนี้     

= 

จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO +  
จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price  

จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO +  
จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Fixed Price  
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= 
250,000,000 + 391,500,000  

1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 

= ร้อยละ 24.29 

 

(ข) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ 
BCPG-W3) ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 
33.32 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้   

= 

จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO + จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP-Fixed 
Price + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จำนวนหุน้รองรับการแปลงสภาพ  

BCPG-W2 + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 
จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO + จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี

เสนอขาย PP-Fixed Price + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จำนวนหุ้น
รองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2 + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3  

= 

250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 178,600,000 
1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 

178,600,000 

= ร้อยละ 33.32   
(ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP 
WARRANT ครั้งที่ 2 ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 33.76) 

 
3.2 ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจาก (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  RO พร้อมด้วย 

การออกและเสนอขาย BCPG-W1 และ BCPG-W2  (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน PP-Fixed Price 
พร้อมด้วย การออกและเสนอขาย BCPG-W3 และ (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน PP-Market Price  

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณ
ได้เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP-Market Price ดังกล่าว เนื่องจากต้องรอคณะกรรมการ
บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  PP-Market 
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Price ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price 
Dilution) เพิ่มขึ้นในอนาคต 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)  

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้
ครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3) 
ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 39.07 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ 
ดังนี ้  

= 
ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย – ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย 

ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย 

= 
0.89 – 0.54 

0.89 

= ร้อยละ 39.07  
(ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP 
WARRANT ครั้งที่  2 ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น ซึ่งจะลดลง
ประมาณร้อยละ 39.44) 

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายคำนวณจาก 

= 
กำไรสุทธิ 

จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว  

= 
1,774,490,594 
1,998,970,945 

= 0.89 บาทต่อหุ้น 

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายคำนวณจาก 

= 

กำไรสุทธิ 
จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO + จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี

เสนอขาย PP-Fixed Price + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จำนวนหุ้น
รองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2 + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 + 

จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Market Price 
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= 

1,774,490,594 
1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 

178,600,000 + 283,000,000 

= 0.54 บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังเสนอขาย คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิส่วนที่
เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อ้างอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้
ครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3) 
ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 39.07 โดยมี
รายละเอียดการคำนวณ ดังนี้   

  = 

จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO + จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP-Fixed 
Price + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จำนวนหุน้รองรับการแปลงสภาพ  
BCPG-W2 + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 + จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี

เสนอขาย PP-Market Price 
จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย RO + จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี

เสนอขาย PP-Fixed Price + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W1 + จำนวนหุ้น
รองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W2 + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ  BCPG-W3 + 

จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP-Market Price 

= 

250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 178,600,000 + 
283,000,000 

1,998,970,945 + 250,000,000 + 391,500,000 + 89,300,000 + 89,300,000 + 
178,600,000 + 283,000,000 

= ร้อยละ 39.07  
(ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP 
WARRANT ครั้งท่ี 2 ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 39.44) 
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4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพ่ิมทุน  

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเงินทุนในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดและขยายการดำเนิน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางในการจัดหาเงินทุนรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
และการเพิ่มทุน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม จะทำให้บริษัทฯ มีภาระใน
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยมากเกินไป และทำให้ความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ลดลงอย่างมี
นัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนในการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ สูงขึ้นอย่างมาก ตลอดจนทำให้บริษัทฯ ไม่มีความคล่องตัวในการ
ดำเนินงานในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการจัดหาเงินทุนโดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้เหมาะสมกับ
สถานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน และจำเป็นต่อการขยายกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบาย
ที่จะเลือกลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดี ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้าง
รายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาวซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้
ได้ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3) และแผนการใช้เงิน  

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3) ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลด
ภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะ
เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมาย
และเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการ
เพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน 
และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชําระเงินเพิ่มทุน 
รวมถึงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3) 
จึงเป็นแนวทางการระดมทุนท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับ
เงินทุนตามจํานวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มี
ความผันผวนในปัจจุบัน        

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3)  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ จะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1 
BCPG-W2 และ BCPG-W3) ในครั้งนี้ ไปใช้ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3) และแผนการใช้เงิน 
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4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะ
ดำเนินการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อ
สร้างผลกำไรและผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. วัตถุประสงค์ของ
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3) 
และแผนการใช้เงิน ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1 
BCPG-W2 และ BCPG-W3) เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้ง
นี้ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจํานวนที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับการขยายธุรกิจตามแผนท่ีวางไว้    

4.4 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพ่ิมทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของ  
บริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของ  
บริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลงจาก 1.79 เท่า ในปัจจุบัน เป็น 1.05 เท่า ภายหลังการเพิ่มทุน (คำนวณ
โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของบริษัทฯ ภายใต้สมมติฐาน
ว่าบริษัทฯ มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2 
ครบทั้งจำนวน) และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนใน
โรงไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงินได้ตามแผนท่ีวางไว้ ส่งผลให้การดําเนินงานของ
บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจที่สำคัญในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่
สามารถเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-
W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3) ในครั้งนี้ได้ บริษัทฯ มีแผนที่จะหาแหล่งเงินทุนอื่นทดแทน โดยอาจพิจารณาหาแหล่ง
เงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนที่เป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อื่นที่มี
ศักยภาพในด้านเงินทุนและพร้อมที่จะลงทุนในบริษัทฯ ได้ หรืออาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุน
ทั่วไป (Public Offering) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าท่ีกำหนด   

4.5 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่และราคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ (BCPG-W3) ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคา  

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนด
ราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W3) ที่
จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private 
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Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ เท่ากับหุ้นละ 11.50 บาท และราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 
บาทต่อหุ้น ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W3) ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W3) ที่จัดสรร
ให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดย
การกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคา
ซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563) ซึ่งเท่ากับ 15.45 
บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 11.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 25.55 และ
ราคาใช้สิทธิ BCPG-W3 ที่ 8.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 48.21 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการ
กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนนั้นสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าเจรจากับนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
หลายราย และเห็นว่า ราคาเสนอขายดังกล่าว เป็นราคาที่ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามจำนวนที่ต้องการเพื่อ
ขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน รวมถึงเง่ือนไขในการเสนอขาย เช่น การห้าม
ขายหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเป็นการเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวไม่ได้ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมเสียเปรียบ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และราคาใช้สิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนนั้น เป็นราคาเดียวกันกับ
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
และราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ
อยู่ (Rights Offering) อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้
ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดย
กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนมีจำนวนเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะจัดสรร
ให้แกผู่้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) แต่เมื่อพิจารณาอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ได้จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทีไ่ด้จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ แล้วจะเห็นว่าผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่เสียประโยชน์ นอกจากนี้ ในระยะยาวผู้ถือหุ้นเดิมยังอาจได้รับประโยชน์ท่ี
เพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ไปลงทุนตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ 
สามารถลงทุนขยายกิจการในโครงการต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนได้ตามแผนที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้นั้น จะทำให้บริษัทฯ มี
ศักยภาพที่แข็งแกร่ง รวมถึงมีความสามารถในการทำกำไรที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ 
หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการระดมทุนเพื่อมาลงทุนในโครงการต่างๆ เพิ่มเติม ผลกระทบจากรายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder) ที่จะทยอยหมดลงในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรจาก
การเพิ่มทุนในครั้งนี ้
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นอกจากนี้ ในส่วนของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดโดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขายนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของ
การกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว โดยคำนึงถึงราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุด
ตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด  (Private Placement) 

4.6 เหตุผลและความจำเป็นในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (BCPG-W3)  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคล 
ในวงจํากัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ (BCPG-W3) จะช่วยลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน รวมถึงจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่ม
ทุนได้ตรงตามความต้องการและในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทน
ที่ดี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึง
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W3) ยังสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน
ของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในด้านเงินทุนและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง  

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน พร้อมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W3) ให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากเหตุผลดังนี้  

(ก) กระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W3) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) นั้นรวดเร็ว
พอที่จะสามารถรองรับแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ท้ังในส่วนของการลงทุน และการชำระคืน
หนี้ท่ีจะครบกำหนดชำระ  

(ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ (BCPG-W3) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เป็นการลดภาระ
การลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเดิม
บางส่วนได้รับผลกระทบต่อความพร้อมด้านเงินทุนที่ใช้สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และอาจ
ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ จึงมีความจำเป็นที่ควรจะดำเนินการเพิ่ มทุนให้
สำเร็จโดยเร็ว 

(ค) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ (BCPG-W3) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ช่วยลดความเสี่ยง
ในการเพิ่มทุนและสร้างความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และบริษัท
ฯ จะได้รับเงินจากการระดมทุนตามจำนวนที่ เสนอขาย เนื่องจากมีนักลงทุนแสดง
เจตนารมณ์ในการลงทุน และสนใจเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W3)  ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นมูลค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดการระดมทุนทั้งหมด 
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และยังเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จะเข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1 และ BCPG-
W2)ในครั้งนี้ โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ได้ทำการ
ระดมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก  

(ง) เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพทางการเงิน เพื่อรองรับการขยายกิจการตามแผนงาน และ
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่อาจจะเข้ามาในระยะสั้นและระยะกลาง โดยเฉพาะหากมีโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีเข้ามาเพิ่มเติมและบริษัทฯ จะต้องดำเนินการพิจารณาและตกลงเจรจาให้
แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิด
ความจำเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคตได้ดียิ่งข้ึน 

(จ) ผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W3) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
นั้น มีศักยภาพ มีความพร้อม และมีเงินสดเพียงพอ และพร้อมที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ  
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทต่าง ๆ มีนโยบายในการสงวนและเก็บเงินสดไว้มากกว่าจะที่
จะลงทุนเพิ่มเติม  

4.7 ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากผู้ลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับการที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (BCPG-W3) ในราคาต่ำให้แก่บุคคลดังกล่าว   

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ี
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และราคาใช้สิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเข้า
ข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W3) ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยได้คำนึงถึงสภาวะตลาด
และความต้องการลงทุนของผู้ลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะ
ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอ
ขายไว้อย่างชัดเจน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อ
และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอ
ขายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากเหตุผลต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.6 ข้างต้น แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างโอกาสในความสำเร็จของ
การเพิ่มทุนในครั้งนี้ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยผู้ลงทุนจะสามารถเข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของ
บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และช่วยเพิ่มโอกาสที่บริษัทฯ จะเข้า
ไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถ
เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการระดมทุนเพื่อมาลงทุนในโครงการต่างๆ เพิ่มเติม 
ผลกระทบจากรายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ที่จะทยอยหมดลงในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของ
ผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนั้น ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับดังกล่าวมีความ
คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับการสูญเสียส่วนต่างของราคาเสนอขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
(BCPG-W3) กับราคาตลาด นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-
W3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payment)  
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5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถ
ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้
ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535   

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการ
พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รบัจากผู้ลงทุนสำหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ฯ (BCPG-W3) แล้ว และมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-
W3) ให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทฯ 
ได้จริง นอกจากนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวจะสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ และสร้างประโยชน์
ให้แก่บริษัทฯ ได้     

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 
        ขอแสดงความนับถือ 

         
 
 
 
 
 (นายบัณฑติ สะเพียรชัย) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ ่
 
 
 
 
สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายกำกับองค์กร 
02 - 335 - 8902 
 
 

  



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้าท่ี 1 จาก 4) 

สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ Rights offering  

(BCPG-W1) 
 

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แกผู่้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บีซีพี
จี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W1) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1") ในครั้งนี้ 
มีรายละเอียด ดังนี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ี
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG W1 จำนวนไม่
เกิน 89,300,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 89,300,000 หุ้น (ร้อยละ 4.47 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ
บริษัทฯ) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-
W1 1 หน่วย และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวท้ิง และมีอัตรา
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 จะมีอายุ 2 ปี 
นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 

2.1 ประเภทและชนิดของ 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1 

ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชนิดระบุ
ช่ือผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

2.2 จำนวนใบสำคัญแสดง
สิทธิ BCPG-W1 ที ่ เสนอ
ขาย 

ไม่เกิน 89,300,000 หน่วย 

2.3 มูลค่าที่ตราไวข้องหุ้น
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1 

5.00 บาท 

2.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท 

2.5 วิธีการจัดสรร รายชื่อและ
ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับ
การเสนอขาย 

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย  
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2.6 จำนวนและราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ
อ ยู่  ( Rights Offering) 
พร้อมกับ ใบสำคัญแสดง
สิทธิ BCPG-W1 

250,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11.50 บาท 

2.7 อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ทั้งนี้ 
อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิ  

2.8 ราคาการใช้สิทธิ  
(ต่อหน่วย) 

8.00 บาท (แปดบาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลง
ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธ ิ

ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำ
กว่ามูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น 

2.9 วันที่ออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1 

วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 จะกำหนด
โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่
มอบหมายในภายหลัง   

2.10 อายุของใบสำคัญ 
แสดงสิทธิฯ 

2 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-
W1 ทั้งนี้  ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 
บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1  

2.11 จำนวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่
จะจัดสรรและสำรองไว้เพ่ือ
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1 

 

89,300,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 4.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันท่ีที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 นี้    

โดยที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 รวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรและ
สำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ 
เท่ ากับร้อยละ 18.92 ซึ่ งไม่ เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ฯ   

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตาม
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 

2.12 การปรับสิทธิ 

 

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ และ/หรือออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ เพื่ อรองรับการปรับสิทธิ  (โดยบริษัทฯ จะ
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ดำเนินการขอมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนรองรับการปรับสิทธิก่อนการปรับสิทธิ) เมื่อมีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเง่ือนไขของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่
กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อ
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งประกาศ หรือ ข้อกำหนดอื่นที่
แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าวด้วย หรือเหตุการณ์
อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น 

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯอัน
เป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

(ข) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต่ำ 

(ค) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ
หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ  

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่
ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น  

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้
ในข้อกำหนดสิทธิ  

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ท่ีทำให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-
W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1 ด้อยไปกว่าเดิม  

2.13 วิธีการ และระยะเวลาการ
ใช้สิทธ ิ

 

 

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  BCPG-W1 สามารถใช้สิทธิได้ ในวัน
ดังต่อไปนี้ ("วันกำหนดใช้สิทธิ") 

• 20 เมษายน 2564 

• 20 กรกฎาคม 2564 

• 20 ตุลาคม 2564 

• 20 มกราคม 2565 

• 20 เมษายน 2565 

• 20 กรกฎาคม 2565 และ 

• 20 ตุลาคม 2565 ("วันกำหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย") 
หากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการ
ก่อนหน้าวันหยุดนั้น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ
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ของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1  

2.14 ระยะเวลาแจ้งความจำนง
ในการใช้สิทธ ิ

 

ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-
W1 สามารถแสดงความจำนงที่ จะใช้สิทธิซื้ อหุ้ นสามัญของ 
บริษัทฯ ต่อบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทำ
การของบริษัทฯ โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ  

สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 15 วันก่อนวัน
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

2.15 การไม่สามารถยกเลิก 
การแจ้งความจำนงใน 
การใช้สิทธ ิ

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 แล้ว จะไม่
สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ 

2.16 ตลาดรอง 
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1 

บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ที่ออกในครั้งนี้ เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์
ฯ")  

2.17 ตลาดรอง 
ของหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก 
การใช้สิทธิตาม 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1 

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

3. วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคญัแสดงสิทธิและแผนการใช้เงิน 

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด 
(มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) (สิ่งท่ีแนบมาด้วย 2) 

4. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสทิธิในครั้งนี้  

 (1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) (2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share 
Dilution) และ (3) ผลกระทบตอ่สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ตามทีป่รากฏในสารสนเทศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่แนบมาด้วย 2) 

5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดในครั้งนี้ 

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งท่ีแนบมาด้วย 1) 
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สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
Rights Offering (BCPG-W2) 

 
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W2) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2") ในครั้งนี้ 
มีรายละเอียด ดังนี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG- W2 จำนวนไม่
เกิน 89,300,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 89,300,000 หุ้น (ร้อยละ 4.47 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-
W2 1 หน่วย และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และมีอตัรา
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 จะมีอายุ 3 ปี 
นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 

2.1 ประเภทและชนิดของ 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W2 

ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชนิดระบุ
ช่ือผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

2.2 จำนวนใบสำคัญแสดง
สิทธิ BCPG-W2 ที ่ เสนอ
ขาย 

ไม่เกิน 89,300,000 หน่วย 

2.3 มูลค่าที่ตราไวข้องหุ้น
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W2 

5.00 บาท 

2.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท 

2.5 วิธีการจัดสรร รายชื่อและ
ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับ
การเสนอขาย 

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วย  
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2.6 จำนวนและราคาเสนอขาย
หุ ้นสามัญเพิ ่มทุนที ่ออก
และเสนอขายให้แก่ผู ้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ
อ ยู่ (Rights Offering) 
พร้อมกับ ใบสำคัญแสดง
สิทธิ BCPG-W2 

250,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11.50 บาท 

2.7 อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ทั้งนี้ 
อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ  

2.8 ราคาการใช้สิทธิ  
(ต่อหน่วย) 

8.00 บาท (แปดบาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลง
ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธ ิ

ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำ
กว่ามูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น 

2.9 วันที่ออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W2 

วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 จะกำหนด
โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่
มอบหมายในภายหลัง   

2.10 อายุของใบสำคัญ 
แสดงสิทธิฯ 

3 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ  BCPG-
W2 ทั ้งนี ้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 
บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 

2.11 จำนวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่
จะจัดสรรและสำรองไว้เพ่ือ
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W2 

 

89,300,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 4.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันท่ีที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 นี้    

โดยที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 รวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรและ
สำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ 
เท่ากับร้อยละ 18.92 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ฯ   

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตาม
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 

2.12 การปรับสิทธิ 

 

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ
ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ และ/หรือออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบร ิษ ัทฯ เพื ่อรองร ับการปร ับส ิทธ ิ (โดยบร ิษ ัทฯ จะ
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ดำเนินการขอมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนรองรับการปรับสิทธิก่อนการปรับสิทธิ) เมื่อมีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่
กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งประกาศ หรือ ข้อกำหนดอื่นที่
แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าวด้วย หรือเหตุการณ์
อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น 

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯอัน
เป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

(ข) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต่ำ 

(ค) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ
หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ  

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่
ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น  

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้
ในข้อกำหนดสิทธิ  

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-
W2 จะได้รับเมื ่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W2 ด้อยไปกว่าเดิม  

2.13 วิธีการ และระยะเวลาการ
ใช้สิทธ ิ

 

 

ผู ้ถ ือใบสำคัญแสดงสิทธ ิ BCPG-W2 สามารถใช้ส ิทธิได้ในวัน
ดังต่อไปนี้ ("วันกำหนดใช้สิทธิ") 

• 20 มกราคม 2566 

• 20 เมษายน 2566 

• 20 กรกฎาคม 2566 และ 

• 20 ตุลาคม 2566 ("วันกำหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย") 

หากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการ
ก่อนหน้าวันหยุดนั้น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2  
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2.14 ระยะเวลาแจ้งความจำนง
ในการใช้สิทธ ิ

 

ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-
W2 สามารถแสดงความจำนงที ่จะใช้ส ิทธ ิซ ื ้อห ุ ้นสามัญของ 
บริษัทฯ ต่อบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทำ
การของบริษัทฯ โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ  

สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W2 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 15 วันก่อนวัน
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

2.15 การไม่สามารถยกเลิก 
การแจ้งความจำนงใน 
การใช้สิทธ ิ

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ได้แจ้งความจำนงในการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 แล้ว จะไม่
สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ 

2.16 ตลาดรอง 
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W2 

บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ที่ออกในครั้งนี้ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")  

2.17 ตลาดรอง 
ของหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก 
การใช้สิทธิตาม 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W2 

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื ้อหุ ้นสามัญตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

 

3. วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคญัแสดงสิทธิและแผนการใช้เงิน 

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด 
(มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) (สิ่งท่ีแนบมาด้วย 2) 

4. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสทิธิในครั้งนี้  

 (1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) (2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share 
Dilution) และ (3) ผลกระทบตอ่สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ตามทีป่รากฏในสารสนเทศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งท่ีแนบมาด้วย 2) 

5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดในครั้งนี้ 

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งท่ีแนบมาด้วย 1) 

 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หน้าท่ี 1 จาก 5) 

สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจ ี
จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้อย่างชัดเจน  

(BCPG-W3) 
 

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)  
("บริษัทฯ") ให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) (BCPG-W3) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้อย่างชัดเจน ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3") ใน
ครั้งนี ้มีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ี
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 จำนวนไม่
เกิน 178,600,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 178,600,000 หุ้น (ร้อยละ 8.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 391,500,000 หุ้นที่ออก
และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง
ได้แก่ Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. และ Capital Asia Investments Pte. Ltd. ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งผู้
ลงทุนดังกล่าวได้จองซื้อและได้รับการจัดสรร 2.1924 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 1 หน่วย และ
หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และมีอัตราการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 จะมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น ท้ังนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ
และสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท        
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 จะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และเข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน พร้อมกับ ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นรองรับให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคา
ตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W3 ดังกล่าว ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของ
หุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563) ซึ่งเท่ากับ 15.45 บาทต่อหุ้น โดยราคาใช้สิทธิ 
BCPG-W3 ที่ 8.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 48.21 นอกจากนี้ หากราคาเสนอขาย ให้แก่บุคคลใน
วงจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W3 ดังกล่าวนำหุ้นท่ีเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 ทั้งหมดออกขายภายในกำหนด



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หน้าท่ี 2 จาก 5) 

ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวน
ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นท้ังหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 

2.1 ประเภทและชนิดของ 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W3 

ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุช่ือผู้ถือ
และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งบริษัทฯ 
ได้จดข้อจำกัดการโอนดังกล่าวกับสำนักงาน ก.ล.ต. 

2.2 จำนวนใบสำคัญ 
แสดงสิทธิที่เสนอขาย 

ไม่เกิน 178,600,000  หน่วย 

2.3 มูลค่าที่ตราไวข้องหุ้น
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W3 

5.00 บาท 

2.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท 

2.5 วิธีการจัดสรร รายชื่อและ
ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับ
การเสนอขาย 

จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่ Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. 
และ Capital Asia Investments Pte. Ltd. ในอัตราส่วนหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนซึ่งผู้ลงทุนดังกล่าวได้จองซื้อและได้รับการจัดสรร 
2.1924 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 1 หน่วย 

2.6 จำนวนและราคาหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด (Private 
Placement) พร้อมกับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W3 

391,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11.50 บาท 

2.7 อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 
หุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ  

2.8 ราคาการใช้สิทธิ  
(ต่อหน่วย) 

8.00 บาท (แปดบาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลง
ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธ ิ

ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำ



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หน้าท่ี 3 จาก 5) 

กว่ามูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น 

2.9 วันที่ออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W3 

วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 จะกำหนด
โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่
มอบหมายในภายหลัง  

2.10 อายุของใบสำคัญ 
แสดงสิทธิ BCPG-W3 

1 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-
W3 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 
บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 

2.11 จำนวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่
จะจัดสรรและสำรองไว้เพ่ือ
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W3 

 

178,600,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 8.93 ของหุ้นท่ีจำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 นี ้   

โดยที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 รวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรและ
สำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น ๆ ท้ังหมดของบริษัทฯ 
เท่ากับ 18.92 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตาม
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 

2.12 การปรับสิทธิ 

 

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้
สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ และ/หรือออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ (โดยบริษัทฯ 
จะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนรองรับการปรับสิทธิก่อนการปรับสิทธิ) เมื่อมี
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและ
เง่ือนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มี
ลั ก ษ ณ ะต าม ที่ ก ำห น ด ไว้ ใน ข้ อ  11(4)(ข ) ต าม ป ระก าศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่  ทจ. 34/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 
รวมทั้งประกาศ หรือ ข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทน
ประกาศฉบับดังกล่าวด้วย หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน 
เช่น 

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ
อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

(ข) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต่ำ 
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(ค) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ
หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ  

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่
ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น  

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุ
ไว้ในข้อกำหนดสิทธิ  

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับ
เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม  

2.13 วิธีการ และระยะเวลาการ
ใช้สิทธ ิ

 

 

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 สามารถใช้สิทธิได้ ในวัน
ดังต่อไปนี้ ("วันกำหนดใช้สิทธิ") 

• 20 เมษายน 2564 

• 20 กรกฎาคม 2564 และ 

• 20 ตุลาคม 2564 ("วันกำหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย") 

หากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ 
ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำ
การก่อนหน้าวันหยุดนั้น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนด
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 

2.14 ระยะเวลาแจ้งความจำนง
ในการใช้สิทธ ิ

 

ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-
W3 สามารถแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ต่อบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทำการของ
บริษัทฯ โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 
วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ  

สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W3 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 15 วันก่อน
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย  

2.15 การไม่สามารถยกเลิก 
การแจ้งความจำนงใน 
การใช้สิทธ ิ

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 ได้แจ้งความจำนงในการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 แล้ว จะไม่
สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ 

2.16 ตลาดรอง 
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W3 

บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 ที่ออกในครั้งนี้ 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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2.17 ตลาดรอง 
ของหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก 
การใช้สิทธิตาม 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W3 

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

 

3. วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคญัแสดงสิทธแิละแผนการใช้เงิน 

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด 
(มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) (สิ่งท่ีแนบมาด้วย 2) 

4. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสทิธิในครั้งนี้  

 (1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) (2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share 
Dilution) และ (3) ผลกระทบตอ่สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ตามทีป่รากฏในสารสนเทศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่แนบมาด้วย 2) 

5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดในครั้งนี้ 

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งท่ีแนบมาด้วย 1) 
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สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกดั 
(มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

โครงการ BCPG ESOP WARRANT คร้ังที่ 2  (ESOP-WS #2) 
 

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โครงการ BCPG ESOP 
WARRANT ครั้งท่ี 2 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2") มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น 

1.1  เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย ที่มี
ความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น  

1.2  เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีผลงานโดดเด่นและที่หา
ทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อไปในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 

1.3 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่อไปในระยะยาว 

1.4 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัทฯ  

2.   รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 

2.1 ประเภท/ชนิดของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG ESOP-WS #2 

: ระบุช่ือผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการโอนตามข้อ 3.2 

2.2 อายุของใบสำคญัแสดง
สิทธิ BCPG ESOP-WS #2 

: 5 ปี นับแต่วันท่ีออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ทั้งนี้ 
ภายหลังการออกใบสำคญัแสดงสทิธิ BCPG ESOP-WS #2 บริษัทฯ จะไม่
ขยายอายใุบสำคญัแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 และจะเสนอขายหุ้น
รองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 

2.3 จำนวนใบสำคัญแสดง
สิทธิ BCPG ESOP-WS 
#2 ที่เสนอขาย 

: ไม่เกิน 20,000,000 หน่วย 

2.4 จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร
ไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ 

: ไม่เกิน 20,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่าย
ได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ  

2.5 วันออกใบสำคญัแสดงสทิธิ 
BCPG ESOP-WS #2 

: วันท่ีกำหนดโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่
มอบอำนาจ ท้ังนี้ ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ตาม
โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2 แล้ว  

2.6 ลักษณะการเสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2ที่ออกในครั้งนี้ เป็นการออกและ
เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยโดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่มอบอำนาจ เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น  ๆ และ
เง่ือนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG ESOP-WS #2 ภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่ได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

2.7 ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)  

2.8 อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิตามที่จะกำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสำคัญแสดง
สิทธิ BCPG ESOP-WS #2 

2.9 ราคาการใช้สิทธิ : เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามที่จะ
กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG 
ESOP-WS #2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 แต่ละ
รายสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในราคาดังต่อไปนี้  

(1) ราคา 13.70 บาทต่อหุ้น สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG ESOP-WS #2 ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนทั้งหมดที่
กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ  
ซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดแล้ว คิดเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS 
#2 จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย (หรือร้อยละ 25 ของจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ทั้งหมดที่จะออกและเสนอ
ขาย)  
ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคา
ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาด
หลั กท รัพย์ ฯ ") ย้ อนหลั ง 15 วันทำการติ ดต่ อกั นก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 
1/2563 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG 
ESOP-WS #2   

(2) ราคา 15.07 บาทต่อหุ้น สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG ESOP-WS #2 ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนทั้งหมดที่
กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ  
ซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดแล้ว คิดเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS 
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#2 จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย (หรือร้อยละ 25 ของจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ทั้งหมดที่จะออกและเสนอ
ขาย) 

(3) ราคา 16.58 บาทต่อหุ้น สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG ESOP-WS #2 ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนทั้งหมดที่
กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ  
ซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดแล้ว คิดเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS 
#2 จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย (หรือร้อยละ 25 ของจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ท้ังหมดที่จะออกและเสนอ
ขาย) 

(4) ราคา 18.23 บาทต่อหุ้น สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG ESOP-WS #2 ใน จำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนทั้งหมดที่
กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ  
ซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดแล้ว คิดเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS 
#2 จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย (หรือร้อยละ 25 ของจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ท้ังหมดที่จะออกและเสนอ
ขาย)   

2.10 เง่ือนไขและระยะเวลา
การใช้สิทธ ิ

 

 

: เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ได้ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2  ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 แต่ละรายสามารถใช้สิทธิได้
ในวันดังต่อไปนี้ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) 

คือ ทุกวันที่ 20 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมตลอด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 โดยวันกำหนดการใช้
สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 20 เมษายน 2565 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG ESOP-WS #2 มีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน
กำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนกำหนดวันใช้
สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า 

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นของ
บริษัทฯ ได้ดังนี้ 

สัดส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-
WS #2 ที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน

แต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ ที่
สามารถใช้สิทธิได้ในแต่ละช่วงเวลาตาม

ราคาการใช้สิทธิที่กำหนด 

ราคาการ 
ใช้สิทธ ิ

ระยะเวลาใช้สิทธ ิ
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 “วันทำการ” หมายถึง วันทำการของบริษัทฯ 

 ร้อยละ 25  

ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-
WS #2 ทั้งหมดที่กรรมการ ผู้บรหิารหรือ

พนักงานแต่ละรายได้รับจดัสรรจากบริษัทฯ 

13.70 สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในปีท่ี 2  

เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 จนครบอายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2  

ร้อยละ 25 

ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-
WS #2 ทั้งหมดที่กรรมการ ผู้บรหิารหรือ

พนักงานแต่ละรายได้รับจดัสรรจากบริษัทฯ 

15.07 สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในปีท่ี 3  

เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 จนครบอายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 

ร้อยละ 25 

ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-
WS #2 ทั้งหมดที่กรรมการ ผู้บรหิารหรือ

พนักงานแต่ละรายได้รับจดัสรรจากบริษัทฯ 

 

16.58 สามารถใช้สิทธิได้ในปีท่ี 4 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2567 จนครบอายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 

ร้อยละ 25 

ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-
WS #2 ทั้งหมดที่กรรมการ ผู้บรหิารหรือ

พนักงานแต่ละรายได้รับจดัสรรจากบริษัทฯ 

18.23 สามารถใช้สิทธิได้ในปีท่ี 5 

เริ่มตั้งแต่วันท่ี 20 เมษายน 2568 จนครบอายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 

 

2.11 ระยะเวลาการแจ้งความ
จำนงในการ 
ใช้สิทธ ิ

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิใน
การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ในระหว่างเวลา 9.00 
ถึง 15.00 น .ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวัน
กำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อน
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

2.12 ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทฯ จะต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 
ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 อนุมัติให้
บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2  

2.13 วิธีการจัดสรร : จัดสรรโดยตรงให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตามรายละเอียดที่
ปรากฏในข้อ 3. และ 4. โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ 

2.14 เหตุในการต้องออกหุ้น : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่
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ใหม่เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธ ิ

กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG 
ESOP-WS #2 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. 

2.15 สิทธิและประโยชน์อย่าง
อื่นนอกจากสิทธิและ
ประโยชน์ตามปกติของ
หุ้นสามัญ 

: -ไม่มี-  

2.16 ตลาดรองของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ BCPG ESOP-
WS #2 

: บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ที่ออกในครั้งนี้ 
ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

2.17 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG ESOP-WS #2 

: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ที่ออกในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 
3. หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง

สิทธิ BCPG ESOP-WS #2 

3.1 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 

3.1.1 กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย ให้มีอำนาจในการดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  พิจารณากำหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG ESOP-WS #2 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2ที่ผู้บริหารและ
พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ  

สำหรับรายละเอียดรายนามกรรมการทุกรายที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-
WS #2 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ที่กรรมการแต่ละรายดังกล่าว
จะได้รับ ปรากฏในข้อ 4. 

ทั้งนี้ จะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG ESOP-WS #2 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 
ทั้งหมด 

(2)  เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2ของผู้บริหารและ
พนักงานท่ีได้รับการจัดสรรไปแล้ว  

3.1.2 ในกรณีที่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 รายใดไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ได้ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ 
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BCPG ESOP-WS #2 ทีส่ิ้นผลหรือได้รับคืนในกรณีดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานรายอื่น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 
ดังกล่าวในภายหลัง 

3.1.3 คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG 
ESOP-WS #2 

(1)  กรณีกรรมการ  

กรรมการที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ต้องเป็น
กรรมการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ณ วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ออก
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ตามโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2 (รวมถึงบุคคลซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทน ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนที่บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG 
ESOP-WS #2 ด้วย) ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG ESOP-WS #2 ในจำนวนที่เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS 
#2 แล้ว กรรมการอิสระรายดังกล่าวต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงท้ังหมดของบริษัทฯ  

(2)  กรณีผู้บริหารและพนักงาน 

ต้องเป็นผู้บริหารและพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งหรือปฏบิัติงานให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ณ 
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG 
ESOP-WS #2 แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตามโครงการ BCPG ESOP WARRANT 
ครั้งท่ี 2 

(3) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ที่กรรมการผู้บริหารและพนักงานแต่ละราย
จะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน 
ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ท่ีทำให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 

(4) ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ 1, 2 และ 3 ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่มอบอำนาจ เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 

3.2.1 กรรมการบริษัทท่ีได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ไปแล้ว สามารถใช้สิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ดังกล่าวได้ตามระยะเวลาการใช้สิทธิและเงื่อนไขที่
กำหนดไว ้(โดยไม่ต้องคำนึงว่าในวันที่ใช้สิทธิจะยังคงมีสถานภาพเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยหรือไม่ก็ตาม) 
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ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-
WS #2 ไปแล้วจะต้องยังคงมีสถานภาพเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยใน
วันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ  เว้นแต่เป็นกรณียกเว้นที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.2 หรือเป็นไปตามข้อ 3.2.5  

3.2.2 เง่ือนไขสำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ในกรณีต่าง ๆ ดังนี ้

(ก) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ถึงแก่กรรม ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ สาบสูญ หรือเหตุอื่นใดซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการงานหรือทรัพย์สิน
ของตนเองได้  ทายาท ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2แทนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS 
#2 ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 

(ข) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือ
พนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ  ถูกปลดออกโดยมิได้กระทำความผิด หรือเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-
WS #2 ในกรณีนี้ยังคงสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ได้จน
ครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 

(ค) กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือ
พนักงาน เนื่องจากเป็นบุคลากรตามโครงการมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานระหว่างองค์กรที่ถูกส่ง
มาปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยและถูกบริษัทต้นสังกัดเรียกตัวกลับในระหว่างอายุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 
ในกรณีนี้ยังคงสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ได้จนครบอายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 เว้นแต่จะพ้นสถานภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือ
พนักงานของบริษัทต้นสังกัดดังกล่าว 

3.2.3 หากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS 
#2 หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ดังกล่าวครบอายุตามที่
กำหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสละสิทธิการใช้
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ที่เหลือดังกล่าว โดยกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ  

3.2.4 กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ที่เป็นพนักงานสิ้นสภาพการจ้างงานเนื่องจากการ
ลาออก การเลิกจ้างหรือให้ออกจากงานไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ เว้นแต่กรณีตามข้อ 3.2.2 ใบสำคัญแสดง
สิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ที่ยังมิได้ใช้สิทธิท้ังหมดจะถูกยกเลิกไปพร้อมกัน 

3.2.5 กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบอำนาจ มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการ
พิจารณากำหนดหรือแก้ไขเง่ือนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ซึ่งอาจ
แตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้ 
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4. รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2  

ช่ือของกรรมการ ตำแหน่ง จำนวนใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละ (%) ของใบสำคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมด 

คุณพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ 680,000 3.40 
คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช รองประธานกรรมการ 612,000 3.06 
พลเอกคณติ สาพิทักษ์ กรรมการ 544,000 2.72 
พลเอกอุทิศ สุนทร กรรมการ 544,000 2.72 
คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี  กรรมการ 544,000 2.72 
คุณธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ 544,000 2.72 
คุณนรินทร์ กัลยาณมติร กรรมการ 544,000 2.72 
ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ 544,000 2.72 
คุณถาวร งามกนกวรรณ กรรมการ 544,000 2.72 
พลเอกศักดา เนยีมคำ กรรมการ 544,000 2.72 
คุณกฤษฏา จีนะวจิารณะ กรรมการ 544,000 2.72 
คุณบณัฑิต สะเพียรชัย กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการใหญ ่
544,000 
272,000 

2.72 
1.36 

รวม 7,004,000 35.02 

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) (2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share 
Dilution) และ (3) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) รายละเอยีดปรากฏตาม
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งท่ีแนบมาด้วย 1) 

 
6. ลักษณะและเงือ่นไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทย่อยจะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.  32/2551 เรื่อง 
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 
2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอ่ืนใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย 

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
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และมีสิทธิออกเสียงและต้องไมม่ีผูถ้ือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำ 

(1) ความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายกับราคาตลาดที่
บริษัทฯ ต้องสูญเสียไป  

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการกำหนดราคาการใช้สิทธิท่ี 13.70 บาทต่อหุ้นสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร (หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของ
จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว) ในช่วงปีที่ 2 (ปี พ.ศ.2565) หลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG 
ESOP-WS #2 ตามรายละเอียดที่ปรากฎในข้อ 2 แม้ว่าจะเป็นราคาการใช้สิทธิที่มีส่วนลดก็ตาม แต่ส่วนลด
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ น้อยมาก จึงถือได้ว่ามีความคุ้มค่าและเหมาะสม 
เพราะจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร และผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นจะเกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ
ร่วมกันในบริษัทฯ อันเป็นการเสริมสร้างความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะร่วมกันนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรือง  คณะกรรมการบริษัทเช่ือว่าบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ตอบแทนกลับมาในรูปของผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นซึ่งมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาใช้สิทธิกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ต้อง
สูญเสียไป 

(2) ความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้ และการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการกำหนดราคาการใช้สิทธิที่ 13.70 – 18.23 บาทต่อหุ้น สำหรับการทยอยใช้
สิทธิซื้อหุ้นปีละไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 ในแต่ละครั้งในช่วงปีที่ 2 ถึง
ปีท่ี 5 ตามรายละเอียดในข้อ 2 (ราคาใช้สิทธิปรับขึ้นประมาณร้อยละ 10 ต่อปี) ซึ่งราคาใช้สิทธิในส่วนแรกที่ 
13.70 บาทต่อหุ้นเป็นราคาที่ได้มาจากการคำนวณ (Price Dilution) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของบริษัทฯ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 และโครงการ 
BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2) ครบทั้งจำนวน ซึง่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ โดย
ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 
วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 
เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS #2 นี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียง
พอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ  (ระหว่าง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563) ซึ่งเท่ากับ 15.45 บาทต่อหุ้น ราคาใช้สิทธิในส่วนแรกจะมี
ส่วนลดคิดเป็นร้อยละ 11.3 นั้นมีความเหมาะสม นอกจากจะเป็นการรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ แล้วยังเป็น
การกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทฯ ร่วมแรงร่วมใจสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของกิจการและสะท้อนกลับไปในรูปของราคาหุ้นที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางอ้อมกับการใช้
สิทธิซื้อหุ้นตามราคาใช้สิทธิดังกล่าว   

 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (หน้าที่ 1 จาก 4) 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น* 

 

 1. ช่ือ : พลเอก คณิต สาพิทักษ์  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ,  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 อายุ : 67 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) เลขที ่ 2098 ถนนสุขุมวิท  

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
: มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 1, 4 และ 5.7 (การออกและเสนอขายใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG 
ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) โดยเป็นกรรมการซึ่งจะได้รับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 544,000 หน่วย 
(คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท้ังหมด) 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : มี 
 

 2. ช่ือ : พลเอก อุทิศ สุนทร 
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล, 

กรรมการตรวจสอบ 
 อายุ : 65 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) เลขที ่ 2098 ถนนสุขุมวิท  

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
: มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 1, 4 และ 5.7 (การออกและเสนอขายใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG 
ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) โดยเป็นกรรมการซึ่งจะได้รับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 544,000 หน่วย 
(คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท้ังหมด) 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : มี 
 

 

3. ช่ือ : นางวิไล ฉัททันต์รัศมี 
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, 

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 อายุ : 66 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) เลขที ่ 2098 ถนนสุขุมวิท  

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
: มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 1, 4 และ 5.7 (การออกและเสนอขายใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG 
ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) โดยเป็นกรรมการซึ่งจะได้รับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 544,000 หน่วย 
(คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท้ังหมด) 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : มี 

 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (หน้าที่ 2 จาก 4) 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น* 

 

 

4. ช่ือ : นายนรินทร์ กัลยาณมิตร 
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ, กรรมการบรรษัทภิบาล 
 อายุ : 61 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) เลขที ่ 2098 ถนนสุขุมวิท  

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
: มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 1, 4 และ 5.7 (การออกและเสนอขายใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG 
ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2) โดยเป็นกรรมการซ่ึงจะได้รับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 544,000 หน่วย 
(คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท้ังหมด) 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : มี 
 

 

5. ช่ือ : นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ 
 อายุ : 57 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) เลขที ่ 2098 ถนนสุขุมวิท  

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
: มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 1, 4 และ 5.7 (การออกและเสนอขายใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG 
ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2) โดยเป็นกรรมการซ่ึงจะได้รับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 544,000 หน่วย 
(คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท้ังหมด) 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : มี 
 

 6. ช่ือ : ศ. ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 
 อายุ : 48 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) เลขที ่ 2098 ถนนสุขุมวิท  

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
: มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 1, 4 และ 5.7 (การออกและเสนอขายใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG 
ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) โดยเป็นกรรมการซึ่งจะได้รับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 544,000 หน่วย 
(คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท้ังหมด) 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : มี 
 

 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (หน้าที่ 3 จาก 4) 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น* 
 

 

7. ช่ือ : พลเอก ศักดา เนียมคำ 
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ, กรรมการบรรษัทภิบาล 
 อายุ : 59 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) เลขที ่ 2098 ถนนสุขุมวิท  

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1, 4 และ 5.7 (การออกและเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
( โครงการ  BCPG ESOP WARRANT คร ั ้ งท ี ่  2 )  โดย เป็น
กรรมการซึ่งจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 
544,000 หน่วย 
(คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท้ังหมด) 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : มี 

 

 

8. ช่ือ : นายถาวร  งามกนกวรรณ 
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ, 

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 
 อายุ : 62 ปี  
 ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) เลขที ่ 2098 ถนนสุขุมวิท  

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1, 4 และ 5.7 (การออกและเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
( โครงการ  BCPG ESOP WARRANT คร ั ้ งท ี ่  2 )  โดย เป็น
กรรมการซ่ึงจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 
544,000 หน่วย 
(คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท้ังหมด) 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : มี 

 
  

 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (หน้าที่ 4 จาก 4) 

 
 
หมายเหตุ*  บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในเรื ่องการถือหุ้ น ซึ่งเข้มกว่าที่กฎหมายกำหนด 
(กฎหมายกำหนดไม่เกิน 1%) โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส           
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น  
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน 
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 

 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หน้าที่ 1 จาก 3) 

 
 

คำช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ  
เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม 

 
การลงทะเบียน 

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา  11:30 น. ของวันพุธ 
ที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) 
 
การมอบฉันทะ  
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะอ่ืน          
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. 
และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) 
 
วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้นโดยบริษทัฯ 
แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ  

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น               
ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน           
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว 
บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือ 
มอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายกำกับองค์กร ชั้น 12 
อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260                
เพื ่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันอังคาร 
ที่ 6 ตุลาคม 2563  

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 

6. ให้ผ ู ้ร ับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะต ามที ่ระบุไว ้ในส่วนของ              
เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม 

 
 
 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หน้าที่ 2 จาก 3) 

 
 

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง  :  

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

 
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  :  

ให้แสดง 
1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และ  

ติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2) สำเนาบ ัตรประจำต ัวประชาชน หร ือบ ัตรประจำต ัวข ้าราชการ หร ือใบขับข ี ่  หร ือหน ังส ือเด ินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชือ่รับรองสำเนาถูกต้อง 
3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี ่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น  

ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 
 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง  : 
ให้แสดง 

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที ่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทน                 
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสอืมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  : 

ให้แสดง 
1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                

ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง 

3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี ่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 

4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที ่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทน                
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หน้าที่ 3 จาก 3) 

 
 
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ( Custodian) ในประเทศไทย 

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้ 
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย 

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซ ึ ่งลงนามในฐานะผู ้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน 
(Custodian) 

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น  
ชาวต่างประเทศ) ที ่ยังไม่หมดอายุ ของผู ้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และ                     
ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น 
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น              
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 

 
อน่ึง หนังสือมอบฉันทะที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เป็นแบบการมอบฉันทะอย่างง่ายไม่ซับซ้อน (แบบ ก.) หรือแบบที่
กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข.) ทั้งนี้  สำหรับแบบมอบฉันทะเฉพาะผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค.) ผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้ 
http://www.bcpggroup.com/en/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะแบบ ค. 
ในรูปแบบ PDF File 

http://www.bcpggroup.com/en/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 
 Proxy Form A. (ปิดอากรแสตมป ์20 บาท) 
 (Duty Stamp 20 Baht) 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียน  
Shareholder’s Registration No. Written at 
 วันที่ เดือน พ.ศ.  
 Date Month Year 
(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  
 I/We  Nationality 
 อยู่บ้านเลขที ่  
           Address 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีซีพีจี จำกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
 being a shareholder of BCPG Public Company Limited (“the Company”) 

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้ 
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 
❑ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 
❑ หุ้นบุริมสิทธ ิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 

 preference share shares and are entitled to vote equal to votes 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 

Hereby appoint (The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age or independent director 
of the Company of which details as in Enclosure 7) 
❑1. ชื่อ (Name) อาย ุ(age) (years) 
 อยู่บ้านเลขที ่(residing at) หรือ (or) 
❑2. ชื่อ (Name) อาย ุ(age) (years) 
 อยู่บ้านเลขที ่(residing at) หรือ (or) 
❑3. ชื่อ (Name) อาย ุ(age) (years) 

อยู่บ้านเลขที ่(residing at)  
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 

ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
10260  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 
1/2020 on Wednesday, 7 th October 2020 at 13.30 hrs., at the Bai Mai Conference Room, 8th Floor, M Tower Building, 2098 Sukhumvit Rd., 
South Phra Khanong, Phra Khanong, Bangkok 10260 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in 
all respects. 

 ลงชื่อ/Signature ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 
 (                                                          ) 
 ลงชื่อ/Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 
 ลงชื่อ/Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 
 ลงชื่อ/Signature ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 
หมายเหต ุ/ Remark 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้  
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate 
the number of shares to several proxies to vote separately 
 
 


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หน้าว่าง 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
 Proxy Form B. (ปิดอากรแสตมป ์20 บาท) 
 (Duty Stamp 20 Baht) 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียน  
Shareholder’s Registration No. Written at 

 วันที่ เดือน พ.ศ.  

 Date Month Year 

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  

 I/We  Nationality 
 อยู่บ้านเลขที ่  
 Address 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีซีพีจี จำกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
 being a shareholder of BCPG Public Company Limited (“the Company”) 

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้ 
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 

❑ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 

❑ หุ้นบุริมสิทธ ิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 preference share shares and are entitled to vote equal to votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age or independent director 
of the Company of which details as in Enclosure 7) 

❑1. ชื่อ (Name) อาย ุ(age) (years) 

 อยู่บ้านเลขที ่(residing at) หรือ (or) 

❑2. ชื่อ (Name) อาย ุ(age) (years) 

 อยู่บ้านเลขที ่(residing at) หรือ (or) 

❑3. ชื่อ (Name) อาย ุ(age) (years) 

อยู่บ้านเลขที ่(residing at)  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 
ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
10260  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 
1/2020 on Wednesday, 7 th October 2020 at 13:30 hrs., at the Bai Mai Conference Room, 8th Floor, M Tower Building, 2098 Sukhumvit Rd., 
South Phra Khanong, Phra Khanong, Bangkok 10260 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

 

 

 

 

 


 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดนำหนังสือแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชมุด้วย 

For convenience in the registration, please bring your barcode already printed on  
the registration form to show at the meeting. 



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบยีน 

 Agenda 1  To consider and approve the increase in the Company’s registered capital and the amendment to clause 
4 of the Company’s Memorandum of Association to correspond with the increase in the registered capital.  

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑  เห็นด้วย / Approve ❑  ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑  งดออกเสียง / Abstain 

 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ที่จองซื้อและไดร้ับจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W1 และ BCPG-W2)  

 Agenda 2 To consider and approve the issuance and offering of warrants to the Company’s shareholders who 
subscribe for and are allocated newly issued ordinary shares in the Rights Offering (BCPG-W1) and (BCPG-
W2).  

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑  เห็นด้วย / Approve ❑  ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑  งดออกเสียง / Abstain 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แกบุ่คคลในวงจำกัด (Private 
Placement) ที่จองซื้อและได้รับจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แกบุ่คคลในวงจำกัด (Private Placement) 
โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (BCPG-W3)  

 Agenda 3 To consider and approve the issuance and offering of warrants to investors who subscribe for and are 
allocated newly issued ordinary shares in Private Placement at a definitive offering price (BCPG-W3).  

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑  เห็นด้วย / Approve ❑  ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑  งดออกเสียง / Abstain  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ 

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) 

 Agenda 4   To consider and approve the issuance and offering of warrants to Directors, Executives and Employees of 
BCPG Public Company Limited and of its Subsidiaries (BCPG ESOP WARRANTS No.2).  

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑  เห็นด้วย / Approve ❑  ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑  งดออกเสียง / Abstain 

 
 
 
 


 



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
 Agenda 5 To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares.  
  ❑    (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
                                            ❑  เห็นด้วย / Approve            ❑  ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑  งดออกเสียง / Abstain 

 วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 Agenda 6 Other businesses (if any)  

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑  เห็นด้วย / Approve ❑  ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑  งดออกเสียง / Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the 
vote of the Shareholder.    

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I/We do not specify the authorization, or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any 
matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to 
consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมอืน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects 
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form 

 
 

 ลงชื่อ/Signature ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 
 (                                                          ) 

 ลงชื่อ/Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 

 ลงชื่อ/Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 

 ลงชื่อ/Signature ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผ ู ้ถ ือห ุ ้นท ี ่มอบฉ ันทะ จะต ้องมอบฉ ันทะให ้ผ ู ้ ร ับมอบฉ ันทะเพ ียงรายเด ียวเป ็นผ ู ้ เข ้ าประช ุมและออกเส ียงลงคะแนน ไม ่สามารถแบ ่งแยก 

จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several 

proxies to vote separately.  
2. ในกรณีที่มีวาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  ตามแนบ 

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B. 
as enclosed. 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

Attachment to Proxy Form B. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of BCPG Public Company Limited in respect of   
 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์  
เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on Wednesday, 7 th October 2020 at 13.30 hrs., at the Bai Mai 
Conference Room, 8th Floor, M Tower Building, 2098 Sukhumvit Rd., South Phra Khanong, Phra Khanong, Bangkok 10260 or on such 
other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

   

วาระที ่ เรื่อง . 
Agenda No Subject:  

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
❑  เห็นด้วย/Approve ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑  งดออกเสียง/Abstain 

วาระที ่ เรื่อง . 
Agenda No Subject:  

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
❑  เห็นด้วย/Approve ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑  งดออกเสียง/Abstain 

วาระที ่ เรื่อง . 
Agenda No Subject:  

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
❑  เห็นด้วย/Approve ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑  งดออกเสียง/Abstain 

วาระที ่ เรื่อง . 
Agenda No Subject:  

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
❑  เห็นด้วย/Approve ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑  งดออกเสียง/Abstain 

วาระที ่ เรื่อง . 
Agenda No Subject:  

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
❑  เห็นด้วย/Approve ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑  งดออกเสียง/Abstain 

วาระที ่ เรื่อง . 
Agenda No Subject:  

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
❑  เห็นด้วย/Approve ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑  งดออกเสียง/Abstain 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (หน้าที่ 1 จาก 2) 

 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 13. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
รอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนรวมกันนับจำนวนหุ้น
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการ  
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ โดยต้องระบุเรื่อง เหตุผล และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุม
ไว้โดยชัดเจน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 14. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 

(7) กิจการอื่นๆ 

ข้อ 15. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื ่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพ่ืออนุมัต ิหรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์สาม (3) วัน
ติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย 

สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อ่ืนนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จังหวัดใกล้เคียงก็ได้ 

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (หน้าที่ 2 จาก 2) 

 
ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม 
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 17. ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกคราวให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
เฉพาะครั้งนั้น 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที ่และลายมือชื่ อผู ้ถ ือหุ ้นที ่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่ 
นายทะเบียนกำหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม 
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 19. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้น มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที ่สำคัญ  
การมอบหมายให้บุคคลอื ่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื ่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู ้

(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท 
 

 

 



แผนท่ีสถานที่จัดประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที ่1/2563 

 
 

ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์   

ที่อยู่ : 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ:    เนื่องจากบริเวณที่จอดรถของอาคารเอ็ม ทาวเวอร์ มีพื้นที่จำกัด 
เพื่อความสะดวกโปรดใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถแท็กซี่ หรือรถประจำทาง 

 

เส้นทางการเดินทาง 
1. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) 

ลงที่สถานีบางจาก และสามารถเดินมายังสถานที่จัดประชุมด้วยตนเอง โดยใช้ทางออกจากสถานีรถไฟฟ้า
บางจากได้ดังนี้ 
- ทางออกที ่3 เดินตรงมาประมาณ 150 เมตร ข้ามสะพานลอย เดินลัดใต้สะพานลอย ตรงไปอีก 30 เมตร 

อาคารอยู่ทางด้านซ้ายมือ 
- ทางออกท่ี 4 ข้ามถนนตรงปากซอยสุขุมวิท 62 เดินตรงมาประมาณ 150 เมตร อาคารอยู่ทางขวามือ 

2. รถยนต์ส่วนตัว  
สามารถจอดรถได้ที่ อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 6 และ ชั้น 7 ตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึงเสร็จสิ้นการประชุม  

3. รถประจำทาง  
สาย 2, 23, 25, 38, 45, 46, 48, 116, 132, 180, 507, ปอ.139, ปอ.508, ปอ.511, ปอ.513 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
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มาตรการและแนวปฏบิัติการประชุม 
 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยใน
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้
ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด   ดังนั้นจึงจะดำเนินการประชุมที่
กระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนี้ 

1.  ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

1.1 ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใกล้ชิดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการ 
ติดเชื ้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือที ่ราชการประกาศกำหนด เป็น
ระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีไข้ และ/หรืออาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-
19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน   

1.2 ผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์บริษัทฯ 
พร้อมแนบหลักฐาน ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับส่งมายังบริษัทฯ ที่ 

เลขานุการบริษัท  
บริษัท บีซีพีจี จำกดั (มหาชน) 
เลขที่ 2098  อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท  
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ถึงวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ผ่านช่องทางดังนี้  
2.1 จดหมาย: สามารถส่งพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามที่อยู่ข้างต้น  
2.2 Email: ir@bcpggroup.com  
2.3 โทรสาร: 0 2335 8900 

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มีมาตรการดงันี้  

3.1 การตั้งจุดคัดกรอง โดยจุดคัดกรองจะอยู่ที่บริเวณชั้น 1 ก่อนเข้าอาคาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้อง
ตอบแบบคัดกรองตนเอง และต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 
องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมหรือบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านใน พื้นที่หรือ
สถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือที่ราชการประกาศ
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กำหนดเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และ/หรือ มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทั้งนี้ เพื่อลดความ
เสี่ยงในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือดังนี้ 

1) ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่
ในบริเวณ หรือสถานที่จัดประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งจัดเตรียมไว้ ณ จุด
ต่างๆ 

2) หากระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และ/หรือ
อาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 โปรดออกจากบริเวณ หรือสถานที่จัดประชุมโดยทันที 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค รวมถึงพยาบาลวิชาชีพมาช่วยดูแล 
เพื่อป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 

3.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุม และการลงทะเบียน เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การจัดประชุม บริษัทฯ กำหนด
มาตรการ ดังนี้  

1) ทำความสะอาด อบโอโซนและฆ่าเชื้อโรคในห้องประชุมและบริเวณโดยรอบก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ขอ
ความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม โปรดปฏิบัติตนในการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามข้อแนะนำของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใช้
ภาชนะสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และโปรดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 

2)  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชม
การถ ่ายทอดสดของการประช ุม (Live Event) ผ ่านทาง URL link ด ังนี้ 

https://app.inventech.co.th/BCPG/ หรือสแกน QR code ที่แนบมานี ้   

3) เว้นระยะห่าง 1 เมตรในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน  

4) ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงจัดให้มีมาตรการลดความแออัดในห้อง
ประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการจัดที่นั่งในห้องประชุมเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 120 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั ่งให้
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกัน หรือติดตามได้ในภายหลังกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อที่นั่งเต็มแล้ว 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
แทนการเข้าร่วมประชุม  

5) งดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงงดจัดสถานที่นั่งรับประทานอาหาร 

https://app.inventech.co.th/BCPG/
https://app.inventech.co.th/BCPG_AGM/
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6) ลดการถาม/ตอบในที่ประชุม และงดจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะ
สอบถาม บริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
ณ จุดลงทะเบียน หรือภายในห้องประชุม โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามต่างๆ ในวันประชุมและเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อกระชับเวลาในการประชุมซึ่งจะช่วยลดโอกาสการแพร่
ระบาดของเช ื ้ อไวร ัส  COVID-19 บร ิษ ัทฯ ขอความร ่วมม ือให ้ผ ู ้ ถ ือห ุ ้นส ่ งคำถามล ่วงหน ้าที่  
ir@bcpggroup.com (แทนการส่งคำถามในวันประชุม) โดยบริษัทฯ จะเร่งทยอยเผยแพร่คำตอบผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ท่านทราบโดยเร็ว 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้นอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

 
 


