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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

สารสนเทศของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 
เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

 ตามที่ ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PSTC”) ครัง้ที่ 5/2560 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 (“ที่ประชมุคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนมุตัิการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท บิ๊กแก๊ส 
เทคโนโลยี จ ากดั (“BIGGAS”) ในจ านวน 41,632,000 หุ้น ในราคาทัง้สิน้ 1,350.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นมลูคา่ที่ประมาณ 32.43 บาท
ตอ่หุ้นนัน้ 

 การเข้าท ารายการดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัทีเ่ข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวม
เรียกวา่ “ประกาศได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซึง่จดัเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ประเภทท่ี 2 โดยมีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อย
ละ 40.80 ตามวิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 
มิถนุายน 2560 ซึง่ผา่นการสอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว และงบการเงินรวมของ BIGGAS สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ BIGGAS แล้ว  ในการท ารายการดงักลา่วบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศที่เก่ียวข้อง
กบัรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และ ต้องด าเนินการจดัสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบั
แตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 

ทัง้นี ้สารสนเทศในการท ารายการดงักลา่วมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
 

1. วัน เดือน ปี ที่มกีารตกลงเข้าท ารายการ 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 ได้มมีติอนมุตักิารเข้าลงทนุในหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของ BIGGAS ในจ านวน 41,632,000 หุ้น ในราคาทัง้สิน้ 1,350.00 ล้านบาท หรือคดิเป็นมลูคา่ที่ประมาณ 32.43 บาทตอ่หุ้น 
ซึง่แบง่การจองซือ้และช าระราคาหุ้นเพิ่มทนุ BIGGAS เป็นสองคราว (ตามรายละเอียดข้อ 5.) โดยครัง้ที่ 1 คาดวา่จะแล้วเสร็จในชว่ง
กลางเดือนธนัวาคม 2560 และครัง้ที่ 2 จะแล้วเสร็จภายในสิน้ปี 2560 

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 
 ผู้ซือ้ : PSTC 
 ผู้ขาย : BIGGAS 
 

ความสมัพนัธ์ 

BIGGAS ไมเ่ข้าขา่ยเป็นบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกบับริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ
ที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
 บริษัทจะเข้าลงทนุใน BIGGAS โดยการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 41,632,000 หุ้น ในราคาทัง้สิน้ 1,350.00 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นมลูคา่ที่ประมาณ 32.43 บาทตอ่หุ้น 

การเข้าท ารายการดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจ าหนา่ยไป ซึง่จดัเป็นรายการ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ประเภทท่ี 2 โดยมีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 40.80 ตามวิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลูคา่
รวมของสิง่ตอบแทน อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ซึง่ผา่นการสอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัท
แล้ว และงบการเงินรวมของ BIGGAS สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ BIGGAS แล้ว โดย
มีรายละเอยีดดงันี ้ 

เกณฑ์ การค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์ NTA สดัสว่นการเข้าถือหุ้น × NTA ของ BIGGAS
NTA ของ PSTC

=
51%×103.96 ล้านบาท

1,381.78 ล้านบาท
 3.84% 

2. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูคา่ที่จ่าย
ทรัพย์สนิรวมของ PSTC

=
1,350.00 ล้านบาท
3,309.03 ล้านบาท

 40.80% 

3. เกณฑ์ก าไรสทุธิ - ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจาก PSTC มีผลขาดทนุสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน - 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ - ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากไมไ่ด้มีการออกหุ้นเพื่อช าระคา่ทรัพย์สนิ - 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ 
 

สนิทรัพย์ที่ท ารายการ : หุ้นสามญัของ BIGGAS 
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว : 200.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 40 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 

(อา้งอิงจากส าเนาบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ซ่ึงคดัจากสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้เมื่อวนัที ่30 
สิงหาคม 2560) 

ลกัษณะธุรกิจ 
 

BIGGAS และบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจใน 3 สายงานธุรกิจหลกัดงันี ้
 

1. ธุรกิจวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกบัพลงังาน ด าเนินการโดย BIGGAS 
2. ธุรกิจจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ด าเนินการโดย BIGGAS 
3. ธุรกิจบริการขนส่ง ด าเนินการโดย บจ. บีจีที โลจิสติกส์ บริษัทย่อยของ BIGGAS โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

91.20 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 
 

BIGGAS ก่อตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2554 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจในด้านวิศวกรรมที่เก่ียวกบัพลงังาน โดยมีบคุลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านนีโ้ดยเฉพาะ ตวัอยา่งผลงานโครงการท่ีผา่นมาของ BIGGAS ได้แก่ งานด้านก่อสร้างสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติ งานซอ่มบ ารุงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ งานซอ่มบ ารุงรถขนสง่ก๊าซธรรมชาติ งานติดตัง้ระบบเชือ้เพลงิส าหรับ
โรงงานอตุสาหกรรม เป็นต้น  

ด้วยประสบการณ์ในด้านธุรกิจพลงังานและวิสยัทศัน์ของผู้บริหารของ BIGGAS ที่มเีปา้หมายจะเป็นผู้ให้บริการด้านพลงังาน
อยา่งครบวงจร BIGGAS ได้รับใบอนญุาตให้เป็นผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลงิตามมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัิการค้าน า้มนั พ.ศ. 2543 เพื่อ
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ขยายการประกอบธุรกิจไปสูธุ่รกิจจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ให้กลุม่ลกูค้าหลกัซึง่เป็นสถานีบริการก๊าซ LPG ส าหรับ
รถยนต์และจ าหนา่ยก๊าซบรรจถุงัให้กบัภาคครัวเรือนภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “บิ๊กแก๊ส” โดยมโีรงบรรจกุ๊าซ LPG ซึง่ BIGGAS 
ด าเนินการเองจ านวน 2 แหง่ 

นอกจากธุรกิจข้างต้น BIGGAS ยงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเพือ่เป็นผู้จ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึง่คาดวา่จะ
สามารถด าเนินการได้ในปี 2561 โดยมีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายที่เป็นโรงงานอตุสาหกรรม เนื่องจาก BIGGAS เลง็เห็นถึงแนวโน้มความ
ต้องการใช้ LNG ในประเทศไทยที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อน ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิส าหรับการผลติไฟฟา้ โรงแยกก๊าซ ภาคอตุสาหกรรม 
และภาคคมนาคมขนสง่ ตามที่รายงานผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ (กพช.) วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559 ที่คาดวา่
ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศจะเพิ่มขึน้ท่ีระดบั 5,062 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนัภายในปี 2579 จากปัจจบุนัท่ีอยูท่ี่
ระดบั 4,692 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนัในชว่งเดือนมกราคมถงึมถินุายน 2560 จากรายงานข้างต้น BIGGAS คาดวา่จะได้รับความสนใจ
จากโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่และกลางที่จะเปลีย่นมาใช้เชือ้เพลงิประเภท LNG เพิ่มมากขึน้  โดยมีสาเหตหุลกัมาจากต้นทนุของ 
LNG ที่ถกูกวา่และมีความปลอดภยัสงูเมื่อเปรียบเทยีบกบัเชือ้เพลงิชนิดอื่นๆ ถงึแม้วา่ โรงงานอาจจะต้องลงทนุสร้างอปุกรณ์และถงั
บรรจ ุLNG เพิ่มเติม แตด้่วยความเช่ียวชาญของ BIGGAS ในด้านวิศวกรรมพลงังาน จะสามารถแนะน าและออกแบบอปุกรณ์ให้ลกูค้า
กลุม่ดงักลา่วเปลีย่นมาใช้ LNG ได้อยา่งคุ้มคา่ ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้BIGGAS มีสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมด
ของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) กบักลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทดงักลา่ว ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้เมื่อปี 2558 เพื่อลงทนุ
ในโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น า้มนัไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยในปัจจบุนัโครงการดงักลา่วยงัอยูร่ะหวา่งการศกึษาความ
เป็นไปได้ ศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) และผลกระทบตอ่ชมุชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการซึง่ประกอบด้วย 
นายอ าเภอ และผู้น าท้องถ่ินตามแนวถนนที่ทอ่สง่น า้มนัซึง่เบือ้งต้นคิดเป็นระยะทางทัง้สิน้ประมาณ 350 กิโลเมตร รวมถึงการพิจารณา
หาพนัธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ท่ีอาจจะมาลงทนุร่วมกนัในโครงการดงักลา่ว  
 

คณะกรรมการ 
 

ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทของ BIGGAS ประกอบด้วย 
1. นาย สรุเดช มาลยัทอง 
2. นาย ธนชั ปวรวิปลุยากร 
3. นางสาว ปิยะภทัร์ สวุรรณสงัข์ 

โครงสร้างการถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
ก่อนท ารายการ หลังท ารายการ 

จ านวน 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี - - 41,632,000  51.00 
2. นาย ธนชั ปวรวิปลุยากร 20,800,000  52.00 20,800,000  25.48 
3. นาง ภาวิดา กญุชร ณ อยธุยา  4,210,000  10.53  4,210,000  5.16 
4. นาย สรุเดช มาลยัทอง  2,860,000  7.15  2,860,000  3.50 
5. นางสาว ปิยะภทัร์ สวุรรณสงัข์  2,800,000  7.00  2,800,000  3.43 
6. นาง วิรัชดา ตติยกวี  2,400,000  6.00  2,400,000  2.94 
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รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
ก่อนท ารายการ หลังท ารายการ 

จ านวน 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

7. นาย อภิชาติ จตูระกูล  1,600,000  4.00  1,600,000  1.95 
8. นางสาว อรจิรา ด ารงศกัดิ์  1,000,000  2.50  1,000,000  1.23 
9. นาย จีรพงษ์ ใจหลกั  1,000,000  2.50  1,000,000  1.23 
10. นาย ชยัรัตน์ ศรไชย  1,000,000  2.50  1,000,000  1.23 
11. นาย พรศกัดิ์ หิรัญชพูงศ์  1,000,000  2.50  1,000,000  1.23 
12. นางสาว หลี่ อิง  400,000  1.00  400,000  0.49 
13. นาง นนัท์ธร ไม้ทองดี  400,000  1.00  400,000  0.49 
14. นางสาว สพุรรณรักษ์ สมบตัิเชือ้นาค  150,000  0.37  150,000  0.18 
15. นาย วรวฒุิ คปุต์ถาวรฤกษ์  150,000  0.37  150,000  0.18 
16. นาย อิทธิเดช อนสุสรราชกิจ  100,000  0.25  100,000  0.12 
17. นาย ชินดิษฐ์ สรัุกษ์รัตนสกลุ  80,000  0.20  80,000  0.10 
18. นาย วิโรจน์ วชิรเดชกลุ  50,000  0.13  50,000  0.06 

รวม 40,000,000 100.00 81,632,000 100.00 

สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินการ 

          หน่วย: ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ส าหรับงวดบัญชีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 25571 31 ธ.ค. 25581 31 ธ.ค. 25591 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2.64 4.95 6.42 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 23.80 42.21 91.78 
รายได้ค้างรับ - 45.40 50.03 
สนิค้าคงเหลือ 10.24 19.13 37.83 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 42.01 85.95 85.66 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 0.07 0.18 0.15 
สนิทรัพย์อื่น 14.28 22.13 10.44 
รวมสินทรัพย์ 93.05 219.95 282.31 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

1.00 38.10 25.60 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 31.62 60.18 113.64 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือ
กิจการที่เก่ียวข้องกนั 

21.61 11.00 18.86 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม ส าหรับงวดบัญชีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 25571 31 ธ.ค. 25581 31 ธ.ค. 25591 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15.26 3.89 2.11 
เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 9.31 17.42 11.79 
หนีส้นิอื่น 1.67 2.06 5.80 
รวมหนีส้ิน 80.48 132.65 177.79 
ทนุจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 0.20 20.00 20.00 
ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว 20.00 100.00 100.00 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (7.43) (13.21) 4.27 
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ - 0.50 0.24 
รวมส่วนของของผู้ถอืหุ้น 12.57 87.30 104.52 

      หมายเหต:ุ   1. งบการเงินตรวจสอบของ BIGGAS รอบบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่มีรายการปรับปรุงใหมข่องยอด
ต้นงวดรอบปีบญัชี 2558 ด้วย  

หน่วย: ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุนรวม ส าหรับงวดบัญชีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 25571 31 ธ.ค. 25582 31 ธ.ค. 25592 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

106.64 162.73 861.45 

ต้นทนุการขายและการให้บริการ (96.60) (131.68) (781.86) 
ก าไรขัน้ต้น 10.04 31.06 79.59 
รายได้อื่น 2.21 2.54 4.12 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (1.89) (0.19) (13.82) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (32.19) (32.71) (43.10) 
ต้นทนุทางการเงิน (1.05) (2.30) (5.60) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (22.88) (1.61) 21.18 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2.39) (4.10) (3.96) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (25.27) (5.72) 17.22 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน  
(บาทต่อหุ้น) 

(126.33) (0.29) 0.87 

        หมายเหต:ุ  1. งบการเงินตรวจสอบของ BIGGAS รอบบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
       2. งบการเงินตรวจสอบของ BIGGAS รอบบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559  
 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 
มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน 

หุ้นสามญัของ BIGGAS จ านวน 41,632,000 หุ้น ในราคาทัง้สิน้ 1,350 ล้านบาท หรือคิดเป็นมลูค่า 32.43 บาทต่อหุ้น โดย
ช าระเป็นเงินสดทัง้จ านวน โดยภายใต้ข้อจ ากดัด้านเวลาและข้อจ ากัดในเชิงธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควร
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อนุมตัิให้แบ่งการจองซือ้และช าระราคาหุ้นเพิ่มทุน BIGGAS เป็นสองคราว กล่าวคือ (ก) ครัง้ที่ 1 จ านวน 24,670,815 หุ้น (คิดเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 38.15 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ BIGGAS ภายหลงัการจองซือ้ครัง้ที่ 1) ในราคา 800 ล้าน
บาท และ (ข) ครัง้ที่ 2 จ านวน 16,961,185 หุ้น (คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 20.78 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ 
BIGGAS ภายหลงัการจองซือ้ครัง้ที่ 2) ในราคา 550 ล้านบาท (ซึ่งเมื่อนบัรวมกับหุ้นเพิ่มทุน BIGGAS ครัง้ที่ 1 คิดเป็นสดัส่วนรวม
ทัง้สิน้ประมาณร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ BIGGAS ภายหลงัการจองซือ้ครัง้ที่ 2) ทัง้นีแ้หลง่เงินท่ี BIGGAS 
จะน าไปใช้ในการซือ้หุ้นของ TPN รวมถึงการด าเนินการตามแผนธุรกิจของ BIGGAS (ธุรกิจวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกบัพลงังาน ธุรกิจ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว (LPG)  ธุรกิจบริการขนสง่ และธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)) ได้รวมอยูใ่น
เงินเพิ่มทนุใน BIGGAS ครัง้นีแ้ล้ว โดยบริษัทคาดวา่จะท ารายการทัง้หมดเสร็จสิน้ภายในปี 2560 

เกณฑ์ทีใ่ช้ก าหนดมลูคา่รวมของรายการ 

มลูคา่สิง่ตอบแทนก าหนดขึน้จากการเจรจาตอ่รองระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย ซึง่พิจารณาประกอบกบัปัจจยัตา่งๆ รวมถึง มลูคา่ตาม
บญัชีของ BIGGAS และ มลูค่าหุ้นที่ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท (บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั) ได้ให้ค าแนะน าที่ค านวณ
ตามหลกัสากล โดยวิธีมูลค่าส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นวิธีที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมที่สดุในการประเมิน
มูลค่ากิจการส าหรับรายการนี ้โดยมีอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) จากการเข้าลงทุนใน BIGGAS ที่ประมาณ 10.3% ซึ่งสงูกว่า
ต้นทุนเงินทุนของผู้ ถือหุ้น (Cost of Equity) ของบริษัท ณ ปัจจุบนัที่ 9.5% ทัง้นี ้ข้อสมมติฐานหลกัที่ใช้ในการประเมินมลูค่าหุ้นของ 
BIGGAS มีดงันี ้

• ประมาณการรายได้ 10 ปีในอนาคต จากธุรกิจที่ด าเนินการในปัจจุบนัและแผนธุรกิจในอนาคต (รวมถึงธุรกิจวิศวกรรมที่
เก่ียวข้องกบัพลงังาน ธุรกิจจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว (LPG)  ธุรกิจบริการขนสง่ และธุรกิจจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ก๊าซ
ธรรมชาติเหลว LNG)  

• อตัราการเติบโตของรายได้ของแต่ละสายธุรกิจ รวมถึงประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง อ้างอิงจากข้อมลูการ
ประกอบธุรกิจของ BIGGAS ในอดีตและจากข้อมลูภาวะอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของ BIGGAS โดยอตัราการเตบิโต
ของรายได้รวมเฉลีย่ระยะยาวในช่วงประมาณการ อยูท่ี่ประมาณ 10% ตอ่ปี เนื่องจากประมาณการในช่วงแรกบริษัทเพิ่งเร่ิม
มีการด าเนินการขยายฐานธุรกิจใหม่ 

• อตัราการเติบโตกระแสเงินสดส าหรับมูลค่า ณ ปีประมาณการสดุท้าย (Terminal Value) ค านวณโดยใช้อตัราเงินเฟ้อของ
ประเทศไทยเฉลีย่ย้อนหลงั 10 ปี ท่ี 1.89% เพื่อให้สะท้อนการเติบโตของ BIGGAS ภายหลงัจากช่วงประมาณการ 

• อัตราคิดลด ค านวณจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของ 
BIGGAS โดยอ้างอิงจาก โครงสร้างเงินทนุปัจจบุนัของ BIGGAS อตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ของ BIGGAS ในการค านวณต้นทนุ
เงินกู้ยืม (Cost of Debt) และ การค านวณตามสตูร CAPM ในการค านวณต้นทนุเงินทนุของผู้ ถือหุ้น (Cost of Equity) 
 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 
 

สนิทรัพย์ที่ได้มา ได้แก่ หุ้นสามญัของ BIGGAS จ านวน 41,632,000 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 51 ของจ านวน
หุ้นท่ีจดทะเบียนและช าระแล้วของ BIGGAS หลงัจากการเพิ่มทนุ ซึง่มีมลูคา่ 1,350 ล้านบาท 

 

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกบับริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนัน้ 
 

เนื่องจากบริษัทมีวิสยัทัศน์ในการเป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลงังานของประเทศ การเข้าลงทุนใน 
BIGGAS ซึ่งมีประสบการณ์ทัง้ในด้านวิศวกรรมพลงังานและธุรกิจจ าหน่ายเชือ้เพลิงประเภท  LPG รวมถึงธุรกิจจ าหน่ายเชือ้เพลิง
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ประเภท LNG ที่จะด าเนินการในปี 2561 จึงเป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษัทเพื่อเข้าไปสู่ธุรกิจพลงังานเชือ้เพลิงประเภทอื่นๆ ท่ีมี
ศกัยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอยา่งมัน่คงในอนาคต สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และการกระจายความเสีย่งของรายได้จากการ
ด าเนินธุรกิจหลกัปัจจบุนั เพิ่มสภาพคลอ่งให้บริษัทจากกระแสเงินสดที่สม ่าเสมอของธุรกิจที่เข้าซือ้  การลงทนุครัง้นีจ้ึงเป็นพฒันาการ
ครัง้ส าคญัและสอดคล้องกบัพนัธกิจของบริษัทท่ีมุง่มัน่เติบโตอยา่งตอ่เนื่องเพื่อสร้างมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นร่วม  

 

8. ความเสี่ยงในการท ารายการ 
 

บริษัทมีความเสี่ยงในการเข้าลงทนุใน BIGGAS ในกรณีที่ผลการด าเนินงานของ BIGGAS ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่ง
อาจเกิดขึน้ได้จากหลายสาเหต ุเช่น ปริมาณการจ าหน่ายก๊าซ LPG ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ เนื่องมาจากความผนัผวนของราคา
ก๊าซ LPG โดยเฉพาะกลุม่รถยนต์และคมนาคมขนสง่ที่อาจเลือกใช้น า้มนัแทนก๊าซ LPG เมื่อราคาน า้มนัในตลาดโลกและในประเทศ
ปรับตวัลดลง หรือในกรณีของภาคครัวเรือน BIGGAS ต้องแข่งขนักับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในตลาดเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่ง BIGGAS ได้ศึกษาและวางกลยทุธ์โดยเน้นด้านท าเลที่ตัง้เพื่อกระจายสินค้าให้ครอบคลมุพืน้ที่ของกลุม่ลกูค้า
เปา้หมาย ท าให้การจดัสง่เป็นไปอยา่งรวดเร็วตามความต้องการของลกูค้า มีถงับรรจกุ๊าซที่ใหม ่ผา่นการตรวจสอบด้านความปลอดภยั 
และมีตรารับรองคณุภาพถงัจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) รวมถึงการท าแผนการตลาดและโปรโมชัน่ตา่งๆ 
เพื่อขยายฐานลูกค้าให้รู้จักแบรนด์ “บิ๊กแก๊ส” มากขึน้ ในด้านธุรกิจจ าหน่ายเชือ้เพลิงประเภท  LNG เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ของ 
BIGGAS จึงอาจมีความเสี่ยงในด้านปริมาณการจ าหน่ายที่อาจไม่ได้ตามเป้าหมายที่ได้คาดการณ์ไว้ หรืออาจใช้เวลานานกว่าที่
ประมาณการไว้ เพราะลกูค้าที่สนใจจะต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมในการลงทนุและติดตัง้อปุกรณ์ระบบจ่ายเพื่อให้โรงงานสามารถเปลี่ยน
มาใช้ LNG แทนเชือ้เพลิงชนิดเดิม ซึ่ง BIGGAS ก็ได้วางแผน ศึกษาและส ารวจความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ประกอบกบั
ประสบการณ์ในโครงการด้านวิศวกรรมพลงังานท่ีผา่นมา รวมถึงผู้ ค้ารายใหญ่ได้เร่ิมมีการประชาสมัพนัธ์ประโยชน์ของการใช้ LNG ใน
ภาคอุตสาหกรรมท าให้ BIGGAS เช่ือว่าจะสามารถแนะน าให้ลกูค้าเปลี่ยนมาใช้ LNG ได้อย่างคุ้มค่า ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามเป้าหมายที่ BIGGAS วางไว้ อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเข้าลงทนุ หากผลการด าเนินงานของ BIGGAS ไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ อาจสง่ผลให้บริษัทไมไ่ด้รับรายได้และอตัราผลตอบแทนตามที่คาดหมาย 

9. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการท ารายการ 
 

 บริษัทจะใช้เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) มาเพื่อลงทุนดงักลา่ว 
ทัง้นี ้บริษัทอาจพิจารณาออกตราสารหนีร้ะยะสัน้เพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุชัว่คราวหากมีข้อจ ากดัด้านเวลาและข้อจ ากดัในเชิงธุรกิจ 

ทัง้นี ้ในการด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะต้องได้รับการอนุมตัิจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
อีกทัง้ยังต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 
28 ตลุาคม 2558 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกด้วย (รายละเอียดปรากฏใน สารสนเทศของบริษัท เร่ือง การจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)) 

 

10. คดหีรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

 บริษัทและบริษัทยอ่ยมิได้เป็นคูค่วามหรือคูก่รณีในคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ ที่ยงัไมส่ิน้สดุที่อาจสง่ผลกระทบด้าน
ลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยทีม่ีจ านวนสงูเกินกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 รวมทัง้คดีที่



                    หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
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มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั และคดีอื่นท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย 
 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

 เนื่องจากอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) จากการเข้าลงทนุใน BIGGAS สงูกวา่ต้นทนุเงินทนุของผู้ ถือหุ้น (Cost of Equity) 
ของบริษัท ประกอบกบัการเข้าลงทนุในสดัสว่นท่ีท าให้บริษัทมีอ านาจควบคมุ ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจไปสูธุ่รกิจที่เก่ียวข้องพลงังาน
เชือ้เพลงิ ซึง่ฝ่ายบริหารเช่ือวา่จะสามารถเสริมสร้างรายได้และก าไรให้กบักลุม่บริษัทได้ตอ่ไปในอนาคต ดงันัน้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาแล้วเห็นวา่การเข้าท ารายการมคีวามสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท จงึเป็นโอกาสอนัดีที่จะเข้าลงทนุดงักลา่ว 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัท 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไมม่ีความเห็นที่แตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 

13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมลูในสารสนเทศฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั และขอรับรองวา่ข้อมลูในสารสนเทศ
ฉบบันีถ้กูต้องครบถ้วน ไมท่ าให้บคุคลอื่นส าคญัผิด และไมข่าดข้อมลูที่ควรแจ้งในสาระส าคญั 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

 
( ภาณ ุศีติสาร ) 
ประธานกรรมการ 

             

         

  




