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ท่ี   B8-2022/0040 

  วนัท่ี 22 มถินุายน 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัท เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  

 2.  สารสนเทศของบรษิัท เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) เร่ือง การไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(บญัชี 1)  

  และการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

3. สารสนเทศของบรษิัท เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) เร่ือง การไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(บญัชี 2)  

 และการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 4. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ 

 5.  สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั  

6.  รายงานความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ  

7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. (แนะนาํใหใ้ชแ้บบ ข.) และขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทน 

รบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

8.  ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 

9.  การส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565  

10. วิธีการลงทะเบียน ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)        

การมอบฉนัทะและการส่งคาํถาม 

11.  แบบการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

 ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เบริล 8 พลสั จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชมุครัง้ท่ี 2/2565 เมื่อวนัท่ี  

12 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 กรกฎาคม 2565           

เวลา 10:00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E – EGM) ตามกฎหมายว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งจะดาํเนินการ

ถ่ายทอดสดจากสาํนกังานใหญ่ของบริษัทฯ เลขท่ี 33/4 อาคาร เดอะไนน ์ทาวเวอร ์แกรนด ์พระรามเกา้ (อาคารบี) ชัน้ท่ี 

19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และได้มอบอาํนาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร              

มีอาํนาจในการแกไ้ข และ/หรือ กาํหนดวนัท่ี เวลา สถานท่ี ระเบียบวาระการประชุม และรายละเอียดในวาระการประชุม

สาํหรบัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ของบรษิัทฯ ตามท่ีเห็นสมควร โดยมรีะเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที ่1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ซึ่งจัดขึน้เม่ือวันที่ 26 เมษายน 

2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดทําสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึน้เมื่อวันท่ี                   

26 เมษายน 2565 และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ภายใน 14 

วัน นับแต่วันประชุมตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ ตลอดจนไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
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ประจาํปี 2565 ดังกล่าวในเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพ่ือเป็นขอ้มลูใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกทางหน่ึง ซึ่งไม่ปรากฏว่ามี

ผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ง่มาด้วย 1 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ซึ่งไดจ้ดัใหม้ีขึน้

เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2565 ไดม้ีการบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุม          

ผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

การลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดก้ารรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี ้เนือ่งจากเรือ่งทีจ่ะพจิารณาในวาระที ่2 วาระที ่3 และวาระที ่4 ถือเป็นวาระทีม่ีความเกีย่วเนือ่งกนั ดงันัน้ หากวาระ

ใดวาระหนึ่งไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้แลว้ จะถือว่าวาระอืน่ ๆ ทีไ่ดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ไปแลว้

ก่อนหนา้นีเ้ป็นอนัยกเลิกไป และจะไม่พจิารณาในวาระอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป โดยจะถือว่าการพจิารณาอนมุตัิในเรื่อง 

ต่าง ๆ ตามทีป่รากฏในวาระที ่2 วาระที ่3 และวาระที ่4 ไม่ไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ 

 

วาระที ่2   พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เอคซเทนด ์ไอที รีซอรส์ จํากัด (“X10”) 

จํานวน 799,999 หุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิน้ 620,640,023.40 บาท ซึ่งเข้าข่ายรายการได้มาและเป็น

การทาํรายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

บริษัทฯ มีความประสงคท่ี์จะเขา้ลงทุนในหุน้สามญับริษัท เอคซเทนด ์ไอที รีซอรส์ จาํกัด (“X10”) จาํนวน 

799,999 หุน้ คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 620,640,023.40 บาท (“รายการเข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10”)  

การเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 นั้น บริษัทฯ จะเขา้รบัโอนหุน้สามญัในบริษัท X10 จาํนวน 

799,999 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยรบัโอนจาก บริษัท เอ็กซอ์าร ์รีซอรส์ จาํกัด 

(“XR Resource”) จาํนวน 64,399 หุน้ และรบัโอนจาก บริษัท เอ็กซเ์ทนด ์รีซอรส์ โฮลดิง้ จาํกัด (“Extend 

Resource Holding”) จํานวน 735,600 หุ้น ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 

Transfer หรือ EBT)  และ บรษิัทฯ จะชาํระค่ารบัโอนกิจการดว้ย (1) เงินสดจาํนวน 50,000,000 บาท ใหก้บั 

XR Resource และ (2) หุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน 14,594,374 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 

บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.8 ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ภายหลงัการเพ่ิมทนุชาํระแลว้ โดยกาํหนดราคาหุน้

สามญัเพ่ิมทุนท่ี 39.10 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 570,640,023.40 บาท ใหก้ับ Extend Resource 

Holding รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 620,640,023.40  บาท  

รายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 ขา้งตน้ถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ

จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์                    

แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่าย
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ไปซึ่งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

ทรัพยส์ิน”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ 79.5 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑท่ี์

คาํนวณขนาดรายการไดสู้งสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีผ่าน              

การสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต จึงเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น โดยมีมลูค่าของรายการสงูกว่ารอ้ยละ 50 

ทัง้นี ้นอกจากรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 ในครัง้นี ้บริษัทฯ ไม่ไดม้ีรายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นอ่ืนใด

ในระหว่างหกเดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 ในครัง้นี ้บริษัทฯ จึงมี

หน้าท่ีต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงมีหน้าท่ีดาํเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้

1) ดาํเนินการเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามบญัช ี(1) ทา้ยประกาศ

รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น 

2) แต่งตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามท่ีกาํหนด

ในประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยโ์ดยจดัส่งรายงานความเห็นของท่ีปรกึษาทางการ

เงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาพรอ้มกบัจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้  

3) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมตัิในการตกลงเขา้ทาํรายการ และตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

นอกจากนี ้การเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 ภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทั้งหมดขา้งตน้  

เข้าข่ ายเป็นการซื ้อห รือรับโอนกิจการของบริษัท เอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)                               

แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซึ่งบรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิ

จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อน่ึง รายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นการ

เข้าทาํรายการกับ XR Resource และ Extend Resource Holding ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่     

ท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการ

ของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการที่

เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดของรายการโดยประมาณเท่ากับ 620.6 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 99.2 ของมลูค่า

สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ (NTA) โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

ท่ีผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต ซึ่งขนาดของรายการนี ้มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ลา้นบาท 

หรือมากกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกว่า 

ในการนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันอ่ืนใดกับ XR Resource  และ Extend Resource 
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Holding หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ XR Resource  หรือ  Extend Resource Holding  ในช่วงระหว่างหกเดือน

ก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับรษิัท X10 ในครัง้นี ้ 

บรษิัทฯ จึงมีหนา้ท่ีปฏิบตัิตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรวมถึงมีหนา้ท่ีดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

1) ดาํเนินการเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

2) แต่งตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามท่ีกาํหนด

ในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่             

ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาพรอ้มกบัจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้  

3) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมตัิในการตกลงเขา้ทาํรายการ และตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

รายละเอียดของการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท เบริล 8 

พลสั จาํกัด (มหาชน) เร่ือง การไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(บญัชี 1) และการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน สิ่งที่ส่ง  

มาด้วย 2 และ สารสนเทศของบริษัท เบริล 8 พลสั จาํกัด (มหาชน) เร่ือง การไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(บญัชี 2) 

และการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหป้ระชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 พิจารณาอนมุตัิ

การมอบอาํนาจใหแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด           

ซึ่งไดร้บัการมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูม้ีอาํนาจในการ

เจรจา ต่อรองเพ่ือใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์องการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามัญบริษัท X10 เป็นผลสาํเร็จ 

และการเข้าทาํและลงนามในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ตลอดจนสัญญาเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับ

รายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 รวมถึงใหม้ีอาํนาจกระทาํการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํรายการเขา้ซือ้

หุน้สามญับรษิัท X10 จนเสรจ็การ 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

ใหบ้ริษัทฯ เขา้ลงทุนในหุน้สามญับริษัท เอคซเทนด ์ไอที รีซอรส์ จาํกัด จาํนวน 799,999 หุน้ คิดเป็นมลูค่า

ทั้งสิน้ 620,640,023.40 บาท และการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ี

บรหิาร และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดซึ่งไดร้บัการมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ี

บรหิาร เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

การลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ            

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
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วาระที ่3    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจาํนวน 7,297,187 บาท จากทุนจดทะเบยีน

จํานวน 100,000,000 บาท เป็นจํานวน 107,297,187 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 

14,594,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชําระเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนในการ  

เข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท X10 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ 

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามท่ีบริษัทฯ มีความประสงคท่ี์จะเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 โดยบริษัทฯ จะชาํระค่ารบั

โอนกิจการดว้ย (1) เงินสดจาํนวน 50,000,000 บาท ใหก้ับ XR Resource และ (2) หุน้สามัญเพ่ิมทุนของ

บรษิัทฯ จาํนวน 14,594,374 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.8 ของทนุชาํระแลว้ของ

บริษัทฯ ภายหลังการเพ่ิมทุนชาํระแลว้ โดยกาํหนดราคาหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ี 39.10 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็น

มลูค่าทัง้สิน้ 570,640,023.40 บาท ใหก้บั Extend Resource Holding นัน้ 

บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 7,297,187 บาท จากทุน  

จดทะเบียนจาํนวน 100,000,000 บาท เป็นจาํนวน 107,297,187 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

จาํนวน 14,594,374 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือชาํระเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนในการเขา้

ลงทนุในหุน้สามญับรษิัท X10 

โปรดพิจารณารายละเอียดตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ  

บรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 107,297,187 บาท (หน่ึงรอ้ยเจ็ดลา้นสองแสนเกา้หมื่น

เจ็ดพนัหน่ึงรอ้ยแปดสิบเจ็ดบาท) 

แบ่งออกเป็น 214,594,374 หุน้ (สองร้อยสิบสี่ล้านหา้แสนเก้าหมื�น

สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) 

มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 214,594,374 หุน้ (สองร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื�น 

สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) 

หุน้บรุมิสิทธิ -0- หุน้ (-)” 

ทั้งนี ้ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ

บริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

คาํสั่งของนายทะเบียน 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้าํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจาํนวน 7,297,187 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 100,000,000 

บาท เป็นจาํนวน 107,297,187 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 14,594,374 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือชาํระเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนในการเขา้ลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท X10 และ

อนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

รวมถึงการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ            

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

 

วาระที ่ 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 14,594,374 หุ้น มูลค่าหุ้นที่           

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 บริษัทฯ มีความประสงคท่ี์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน  14,594,374 หุ้น  มูลค่าหุน้ท่ี           

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ Extend Resource Holding  โดยกาํหนดราคาหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ี 39.10 

บาทต่อหุน้ รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 570,640,023.40 บาท เพ่ือชาํระเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนในการเขา้

ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 โดยราคาเสนอขายดงักล่าวถือเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ในราคาท่ีมีส่วนลดไม่เกินรอ้ยละ 10 จากราคาตลาดตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 

ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด 

(“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 

ในการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ Extend Resource Holding ขา้งตน้เป็นการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ของบริษัทฯ เพ่ือชาํระเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนในการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 และ

เป็นการลงทุนในทรพัยสิ์นของ Extend Resource Holding  ภายใตก้ารทาํ EBT ดงันัน้ แมบุ้คคลท่ีบริษัทฯ 

จะออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 14,594,374 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะเป็น 

Extend Resource Holding ข้างต้น แต่ภายใต้กระบวนการ EBT Extend Resource Holding จะต้อง

ดาํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการ EBT โดยภายหลังการ                  

จดทะเบียนเลิกบริษัทและภายใตก้ระบวนการชาํระบัญชีของ Extend Resource Holding นั้น ทรพัยสิ์น

ทั้งหมดท่ีมีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ Extend Resource Holding จะถูกโอนคืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ Extend 

Resource Holding และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผูถื้อหุน้ของ Extend Resource Holding ซึ่งถืออยู่  

ณ วันท่ีชําระบัญชีเสร็จสิน้ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น ในขั้นตอนของการชําระบัญชีของ Extend 

Resource Holding หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีออกและจัดสรรให้แก่ Extend Resource Holding 

สาํหรับเป็นค่าตอบแทนการเข้าทาํรายการเข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10 จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ 
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Extend Resource Holding และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ Extend Resource Holding           

ซึ่งถืออยู่ ณ วนัท่ีชาํระบญัชีเสรจ็สิน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

ในการนี ้ผูถื้อหุน้ของ Extend Resource Holding คือ นาย กฤษดา เกตภุู่พงษ,์ นางสาว ธมลวรรณ พุ่มพวง, 

นางสาว ชตุิมา ไชยยะนนท,์ นาย ตน้สน ธรรมเสรมิสขุ, นางสาว รมิดา ธนกลุภารชัต,์ นางสาว ศิรนิภา ลนุพุฒ, 

นาย จิรภัทร ฬาทอง และ นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นจาํนวน 

14,594,374 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.8 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ 

ภายหลงัการเพ่ิมทนุชาํระแลว้ในคราวนี ้

อน่ึง ในการกาํหนดราคาหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ท่ีราคาหุน้ละ 39.1 บาทต่อหุน้ เป็นการเสนอขายหุน้

สามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดไม่เกินรอ้ยละ 10 จากราคาตลาดตามท่ีกาํหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 

โดยจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

รวมถึงจะตอ้งไดร้บัอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัดจากสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามท่ีกาํหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการออกหุน้

สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชาํระเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนในการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับรษิัท X10 ดว้ย 

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ยอ้นหลัง 7 วันทาํการติดต่อกันก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 

1/2565 คือระหว่างวนัท่ี 29 เมษายน 2565 ถึง 11 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 43.35 บาท (ขอ้มลูจาก 

SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

อน่ึง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดยอ้นหลัง 7-15 วันทาํการก่อน       

วันแรกท่ีเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ Extend Resource Holding (ภายหลังจากท่ีรับหุ้นสามัญของ

บรษิัทฯ มาจากการทาํ EBT) Extend Resource Holding และ ผูถื้อหุน้ของ Extend Resource Holding จะไม่

นาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดร้บัทัง้หมดออกขายภายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้ของบริษัทฯ เริ่มทาํ

การซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันท่ีหุ้นในส่วนเพ่ิมทุนดังกล่าว ทาํการ           

ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยฯ์ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน Extend Resource Holding และ ผู้ถือหุ้นของ 

Extend Resource Holding  จะสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถูกสั่งหา้มขายไดใ้นจาํนวนรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้

ทัง้หมดท่ีถกูสั่งหา้มขาย 

นอกจากนี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ จาํนวน  14,594,374 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 

บาท ใหแ้ก่ Extend Resource Holding เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นการ 

เขา้ทาํรายการกับ Extend Resource Holding ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้

เป็นกรรมการของบรษิัทฯ ซึ่งถือเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัตาม ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดของ

รายการโดยประมาณเท่ากับ 405.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ  63.4 ของมูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 

โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีผ่านการสอบทานโดยผูส้อบ

บญัชีรบัอนญุาต ซึ่งขนาดของรายการนี ้มากกว่าหรือเท่ากบั 20 ลา้นบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 3 

ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกว่า  
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บรษิัทฯ จึงมีหนา้ท่ีปฏิบตัิตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรวมถึงมีหนา้ท่ีดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

1) ดาํเนินการเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

2) แต่งตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามท่ีกาํหนด

ในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่        

ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาพรอ้มกบัจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้  

3) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมตัิในการตกลงเขา้ทาํรายการ และตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ทั้งนี ้รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจาํกัดปรากฏตาม

สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบรษิัทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้าํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ จาํนวน  14,594,374 หุน้  มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ 

Extend Resource Holding โดยกาํหนดราคาหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ี 39.10 บาทต่อหุน้ รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 

570,640,023.40 บาท เพ่ือชาํระเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนในการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับรษิัท 

X10 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดก้ารอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่ 5  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เ พ่ือให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี )  และ/หรือ                                

ใหค้ณะกรรมการบริษัทชีแ้จง ตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุน้ โดยจะไม่มีการนาํเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุม

พิจารณาอนมุตัิ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพ่ือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2565 (Record 

Date) เป็นวนัศกุรท่ี์ 27 พฤษภาคม 2565 

ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงคะแนนล่วงหน้า หรือลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะและส่งหนังสือ 

มอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบตน้ฉบับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เบริล 8 พลัส จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 33/4 

อาคาร เดอะไนน ์ทาวเวอร ์แกรนด ์พระรามเกา้ (อาคารบี) ชัน้ท่ี 19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
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10310 ก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดยบริษัทฯ จะเป็นผูช้าํระค่าอากรแสตมป์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต์ามหลกัเกณฑ ์

ท่ีเก่ียวขอ้งของกรมสรรพากรต่อไป 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนจะตอ้งจดัทาํ

เอกสารการมอบฉนัทะและหลกัฐานประกอบ ปรากฎในสิ่งทีส่่งมาด้วย 7 ส่งใหก้บับรษิัทฯ ล่วงหนา้ หรืออพัโหลดเอกสาร

ดงักล่าว ตามรายละเอียดท่ีระบไุวใ้นวิธีการลงทะเบียน ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

การมอบฉนัทะและการส่งคาํถาม รายละเอียดปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 10 เพ่ือเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์อง

ผู้ ถื อ หุ้น  ร ว ม ทั้ ง ใ น ก ร ณี ท่ี ผู้ฝ า ก ดู แ ลหุ้น เ ป็ น สถ า บัน ก า ร เ งิ น  ก อ ง ทุน ร ว ม  ห รื อ คัส โต เ ดี ย น  ( Custodian)  

ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระผูท่ี้มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อ ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 7   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกล่าวข้างตน้ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. ทั้งนี ้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีท่ีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกตอ้ง  

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 บรษิัท เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 

   

 

                             (นายชชัวาลย ์ เจียรวนนท)์ 

                ประธานกรรมการ 

 

ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท  

โทรศพัท ์0-2116-5081 

หมายเหต ุ 1.  บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ที่ 1/2565 พรอ้มทั้งเอกสารประกอบ             

การประชมุ และแบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ท่ี www.beryl8.com 

2.  บรษิัทฯ คาํนึงถึงความสาํคญัของผูถื้อหุน้ และเพ่ือเป็นการส่งเสรมิการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี จึงไดจ้ดัให้

มีระบบรบัคาํถาม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ 

http://www.beryl8.com/



